REGULAMIN
XVII MISTRZOSTW DIECEZJI LSO
W PIŁCE NOŻNEJ 2018
Serdecznie zapraszamy wspólnoty ministranckie naszej diecezji do udziału w 17-tej edycji
mistrzostw w piłce nożnej. W poprzednim turnieju wzięło udział 165 drużyn, a mistrzami diecezji
zostały parafie: Strzybnica (kategoria młodsza), Kochcice (kategoria średnia), Miasteczko Śl.
(kategoria starsza) i Rzeczyce (kategoria najstarsza). Niestety, do rozgrywek nie włączyły się 2
dekanaty: Pławniowice (ponownie) i Gliwice.
Najważniejszą zmianą w nowych rozgrywkach jest likwidacja kategorii najstarszej ze względu na
znikomą ilość startujących w ubiegłych latach drużyn. Zachęcamy zawodników z tej kategorii i innych
wolontariuszy do stworzenia odrębnej ligi piłkarskiej (dla roczników 1997 i starszych) – osoby gotowe
podjąć się tego dzieła zapraszamy do współpracy i kontaktu z diecezjalnym duszpasterstwem.
Oto zasady i terminy nowej edycji mistrzostw.
1. Termin i miejsce rozgrywek.
Etap

Termin

Miejsce

Odpowiedzialny

Eliminacje dekanalne

do 05.03.2018.

dekanat

dekanalny duszpasterz LSO

Półfinał kategorii
młodszej

10.03.2018.

Hala MOKiS w Pyskowicach

diecezjalny duszpasterz LSO

Półfinał kategorii
średniej

24.03.2018.

Hala MOKiS w Pyskowicach

diecezjalny duszpasterz LSO

Półfinał kategorii
starszej

07.04.2018.

Hala MOKiS w Pyskowicach

diecezjalny duszpasterz LSO

Finały

14.04.2018.

Hala MOKiS w Pyskowicach

diecezjalny duszpasterz LSO

2. Warunki uczestnictwa.
Kategoria starsza
Kategoria średnia
Kategoria młodsza

– szkoły średnie (roczniki 1998–2001)
– gimnazja (roczniki 2002–2004)
– szkoły podstawowe (roczniki 2005 i młodsi)

Na etapie dekanalnym parafia ma prawo zgłosić więcej niż jedną drużynę w każdej kategorii.
Drużyny takie oznaczane będą nazwą parafii z kolejnym numerem. Na każdym etapie rozgrywek
zawodnicy muszą posiadać:
 Ważną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
 Ważną legitymację ministrancką lub zaświadczenie proboszcza przynależności do służby
liturgicznej. W przypadku stwierdzenia, że zawodnik nie należy do LSO, wykluczona
zostanie z rozgrywek całą drużyna.
 Zgodę rodziców na udział w zawodach wraz z potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia
(dotyczy zawodników niepełnoletnich).
 Odpowiedni strój sportowy.

Powyższe wymagania są istotne i bez ich spełnienia nie zostaną drużyny lub poszczególni
zawodnicy dopuszczeni do zawodów!
3. System mistrzostw.
W zawodach w każdym etapie i w każdej kategorii biorą udział drużyny 5-osobowe (plus maks. 2
rezerwowych), zaś rozgrywki odbywają się na hali sportowej. Osoby odpowiedzialne za organizację
rozgrywek decydują o sposobie rozgrywek (pucharowy, grupowy), kierując się liczbą zgłoszonych
drużyn. W drużynie mają prawo wystąpić maksymalnie 2 osoby młodsze (z sąsiedniej niższej
kategorii).
Pierwszym etapem mistrzostw są rozgrywki dekanalne pomiędzy parafiami dekanatu i muszą
zakończyć się do 5 marca 2018 r. Drugim etapem są turnieje półfinałowe, w których biorą udział
zwycięzcy turniejów dekanalnych. Cztery najlepsze drużyny z każdego turnieju półfinałowego
przechodzą do rozgrywek finałowych.
Miejscem turniejów półfinałowych i finałowego będzie hala sportowa MOKiS w
Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 1. Początek zawodów o godzinie 9.00, recepcja drużyn
od godziny 8.00.
Zwycięzcy finałów zdobywają tytuł Mistrza Diecezji na rok 2018, puchar Księdza Biskupa i
Burmistrza Pyskowic, nagrody rzeczowe i prawo udziału w Mistrzostwach Polski LSO, które
odbędą się w 1-2 maja 2018 r. w Rzeszowie. Regulamin i wyniki wszystkich etapów turnieju
umieszczone są w diecezjalnym serwisie LSO: www.lso.gliwice.pl
4. Osoby odpowiedzialne.
Za zorganizowanie rozgrywek dekanalnych odpowiedzialny jest dekanalny duszpasterz LSO przy
pomocy księży-opiekunów ministrantów z poszczególnych parafii. Ma on również obowiązek w
terminie do 5 marca 2018 r. zgłosić zwycięzcę diecezjalnemu duszpasterzowi LSO. Nie zgłoszenie
zwycięzcy w wymaganym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją dekanatu z dalszych
rozgrywek. Nie można też zgłaszać drużyn, jeśli nie odbyły się żadne rozgrywki eliminacyjne w
dekanacie!
Sprawozdanie z dekanalnych rozgrywek należy wysłać pocztą elektroniczną na adres:
lso@lso.gliwice.pl. Formularze zgłoszeń i sprawozdań należy pobrać ze strony
www.lso.gliwice.pl !!!
5. Sędziowie i obowiązujące przepisy.
We wszystkich etapach rozgrywek sędziów wyznacza organizator turnieju, dbając by były to
kompetentne osoby. W meczach półfinałowych i finałowych wymagana jest obecność
przynajmniej dwóch sędziów. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w
meczach halowej piłki nożnej. Drużyny obowiązują jednolite stroje. Organizator rozgrywek ma
obowiązek skontrolować wiek zawodników, przynależność do LSO i pozwolenie rodziców na udział
w zawodach.
6. Koszty uczestnictwa.
Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach wpłaca 120 zł dekanalnemu duszpasterzowi LSO,
organizującemu pierwszy etap mistrzostw. Wpłata ta jest obowiązkowa i przeznaczona na
organizację turniejów oraz końcowe nagrody dla zwycięzców. 50 zł od każdej drużyny zostaje
do dyspozycji organizatora turnieju dekanalnego, zaś pozostałą kwotę przekazuje on diecezjalnemu
duszpasterzowi LSO wraz ze zgłoszeniem zwycięskich drużyn (numer konta podany jest na
formularzu sprawozdania z rozgrywek dekanalnych).
Wszelkie pytania i uwagi można kierować do ks. Jacka Skorniewskiego – diecezjalnego duszpasterza LSO
(tel. 32 418 62 62, e-mail: lso@lso.gliwice.pl.).

