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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

  FINAŁU WOJEWÓDZTWA  ŁODZKIEGO  
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

LICEALIADA   2014/2015. 
 

MIEJSCE ZAWODÓW   Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi, ul. Dąbrówki 1 
 (wejście do szkoły przez bramę od strony sklepu Netto) 

 
ORGANIZATOR  Łódzki  Szkolny Związek Sportowy 

Koordynator zawodów p. Wojciech Ulatowski (604 657 990) 
 
TERMIN ZAWODÓW  - 15.06.2015 r. (poniedziałek) – zmiana terminu 
 
PROGRAM  Godz. 09.00 – 09.30  – Weryfikacja i losowanie 
   Godz. 09.30 – 09.45  – Odprawa  

       Godz. 10.00   – Rozpoczęcie zawodów 
 
W zawodach startują dwie najlepsze szkoły (nie zespoły!) z rejonu.  Drużynę stanowi 

2 uczniów (uczennic) jednej szkoły (rocznik 1995 i młodsi). Turniej będzie rozgrywany na 
3 boiskach, równolegle dziewczęta i chłopcy. System brazylijski na 12 drużyn. (szkoły z tego 
samego rejonu nie będą grały ze sobą w pierwszej rundzie, szkoły wyżej sklasyfikowane będą 
rozstawione z nr R1 – R6, a niżej R7 – R12). Mecze w formie jednego seta do 21 pkt. Finały w 
pełnej formie. Nie obowiązują procedury. Zawody odbędą się bez względu na warunki 
atmosferyczne! 
 
OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora Szkoły oraz ważna legitymacja 
szkolna. (Regulamin: www.lszs.pl). Zawodnicy bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą 
dopuszczeni do zawodów (nie honoruje się zaświadczeń ani żadnych innych dokumentów 
tożsamości).  W zgłoszeniu prosimy wskazać ewentualną przynależność klubową uczniów 
i uczennic oraz dyscyplinę. 
 
Potwierdzenie udziału prosimy zgłaszać na adres e-mail w.ulatowski@wychowaniefizyczne.pl  
do dnia 10.06.2015 (środa) 
 

 Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.  
 Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do 

chwili jego opuszczenia. 
 Organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę. 
 Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi   

odpowiedzialności. 
 Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 3 zł od zawodnika 

 
 

Wiesław Dębowski  ŁSZS 


