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                                            KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

FINAŁ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
MINI KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW 

IGRZYSKA DZIECI  2017/18 
     I   Termin – 27.03.2018 r.  

Godz.    – 8.45 – 9.00 weryfikacja, losowanie  
Godz.    -  9.10 uroczyste otwarcie        
Godz.   –   9.45   początek gier grupowych 
Godz    - 12.45 – obiad ( ufundowany przez Urząd Miasta Kutno) 
Godz.   – 13.10 – mecze finałowe 
Godz.   – 14.30 – zakończenie i podsumowanie zawodów 

     II   Miejsce – turniej będzie rozgrywany na dwóch salach 
                Grupa A :  Hala SP 9 Kutno ul. Jagiełły 6 wejście od strony basenu( tu gra Kutno  
                                    gospodarz turnieju) 
                Grupa B :   sala Gimnazjum nr 1 Kutno ul. Troczewskiego 1 
    III    Organizator – MOSiR Kutno na zlecenie ŁSZS 
     IV   Kierownik zawodów – p. Marek Witkowski tel. 509 238 460 
      V   Uczestnictwo – drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2005 i młodsi 
            Prawo udziału w finale mają zwycięzcy 1/2 finałów wojewódzkich (rejonowych). 
             
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem ŁSZS  dostępnym na stronie www.lszs.pl  
i przepisami PZKosz. 
Zgłoszenia wyłącznie przez SRS do dnia 26.03.18 r. do godz.12.00 
Na weryfikacji należy przedstawić oryginał imiennego zgłoszenie zespołu wygenerowany z 
SRS i podpisany przez dyrektora szkoły i opiekuna oraz ważne legitymacje szkolne!  
Brak lub nieważna legitymacja szkolna spowoduję dyskwalifikacje zawodnika. 
Obowiązuje bezwzględny zakaz odręcznego dopisywania zawodników na zgłoszeniu.  
Liczba zawodników w zgłoszeniu może być większa niż przewidywana w regulaminie i 
podczas weryfikacji można dokonać skreśleń. 
 
Uwagi :` 
 Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi 

odpowiedzialności 
 Za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników podczas turnieju odpowiada nauczyciel – 

opiekun młodzieży! 
 Wpisowe wynosi 3,00 złote od zawodnika, płatne gotówką. 
 Zawodników i opiekunów obowiązuje zmiana obuwia. 
 
 
                                                                                                              Wiesław Dębowski ŁSZS 
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