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Komunikat nr 1
Rozgrywek o Puchar Polski mężczyzn

na szczeblu wojewódzkim – na rok 2019

1. W rozgrywkach obowiązuje ramowy regulamin rozgrywek wojewódzkich.
Zespoły są zobowiązane posiadać:

a. Zgłoszenie  zatwierdzone  przez  WZPS  w Lublinie,  a  w  przypadku  zespołów,
które  uczestniczyły  w rozgrywkach  III  ligi  –  zatwierdzony  Formularz  F-02,
zgodnie z Regulaminem rozgrywek,

b. Zgodę lekarza na udział w rozgrywkach lub stosowne oświadczenie
c. Dokumenty tożsamości ze zdjęciem-zawodnicy

2. Termin i miejsce rozgrywania zawodów:
28.04.2019,  Bełżyce, ul. Zamkowa 47, początek meczów godzina 10:30

3. Zespoły Uczesniczące: CKFiS Bełżyce, K.S. „Powiślak Końskowola”, LTPS Lubartów
oraz GUKS Modliborzyce.

4. System rozgrywek.
Turniej odbędzie się w dwóch grupach, rozstawione będą zespoły III Ligowe, tj grupa A:

CKFiS Bełżyce, Grupa B- Powiślak Końskowola, do tych dwóch zespołów „na miejscu” zostaną
dolosowane drużyny spośród dwóch pozostałych (LTPS Lubartów oraz GUKS Modliborzyce). Finał.
Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, zwycięzcy grup grają o miejsce I, przegrani
o III. Mecze w grupach zostaną rozegrane równolegle na dwóch boiskach, po nich będzie mecz o
miejsce III ,a następnie Finał.

Najlepszy  zespół  otrzymuje  Tytuł  Zwycięzcy  Pucharu  Polski  na  szczeblu
wojewódzkim oraz prawo do udziału w Pucharze Polski na szczeblu centralnym.

5. W przypadku wycofania zespołu i nie opisanych w niniejszym Komunikacie oraz Regulaminie
rozgrywek – decyduje WGiD WZPS w Lublinie.

6. Sędziów na zawody wyznacza Wydział Sędziowski WZPS w Lublinie. Koszty obsady sędziowskiej
pokrywa organizator.  Organizator jest zobowiązany do powiadomienia sędziów oraz WZPS w
Lublinie o godzinie  rozpoczęcia i miejscu rozgrywania zawodów.

7. Na czas zawodów zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator oraz
WZPS  w  Lublinie  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  skutki  nieszczęśliwych
wypadków.

WGiD WZPS w Lublinie  
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