LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ROK SZKOLNY 2016/2017
HONOROWY PATRONAT:
PREZYDENT MIASTA LESZNA
ŁUKASZ BOROWIAK

STAROSTA LESZCZYŃSKI
JAROSŁAW WAWRZYNIAK

Komunikat organizacyjny
Mistrzostw w piłce nożnej
Szkół Ponadgimnazjalnych
LICEALIADA
Do zawodów zgłoszonych zostało 8 szkół, które w wyniku losowania
podzielono na dwie grupy. Mecze będą rozgrywane systemem każdy z każdym w
każdej z grup. Zespoły, które zajmą dwa pierwsze miejsca w poszczególnych
grupach awansują do finału. W mistrzostwach uczestniczyć może młodzież urodzona
w roku 1997 i młodsza, posiadająca ważną legitymację szkolną.
Grupa A
29.03.2017r. (środa) - godz.8.30. Boisko „Orlik” obok sali sportowej „Ćwicznia”
1. ZSE
2. III LO
3. IV LO
4. ZSE-T

.

Harmonogram turnieju
8:30 - zbiórka wszystkich szkół biorących udział w turnieju, weryfikacja.
9:00 - rozpoczęcie turnieju,
9:00 – 11:30 – mecze eliminacyjne,
12:00- zakończenie turnieju.

Grupa B
30.03.2017r. (czwartek) - godz.8.30 Boisko„Orlik” obok sali sportowej
„Ćwicznia”
1.
2.
3.
4.

I LO
ZST
ZSR-B
II LO

Harmonogram turnieju
8:30 - zbiórka wszystkich szkół biorących udział w turnieju, weryfikacja.
9:00 - rozpoczęcie turnieju,
9:00 – 11:30 – mecze eliminacyjne,
12:00- zakończenie turnieju.

ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW:
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Drużyny które zajmą dwa pierwsze miejsca w każdej z grup zagrają w finale
który odbędzie się 04.04.2017r. (wtorek ) o godz. 9:00 na boisku „Orlik” przy
sali sportowej „Ćwicznia”
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XVIII WIMS i
przepisami PZPN. Szczegółowy regulamin piłki nożnej w ramach WIMS dostępny
jest na stronie internetowej:
www.szs.wielkopolska.pl
Przepisy gry
- czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa
- zespół liczy 10 zawodników: na boisku znajduje się 5 zawodników
w polu + bramkarz oraz 4 zawodników rezerwowych
- obuwie: zgodne z wymogami boiska, na którym rozgrywany jest turniej.
Koordynator: Waldemar Jędrusiak nr tel. 604429905
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