
           

FINAŁ WOJEWÓDZKI VI TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA RP 

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy zawiadamia , że finał wojewódzki 

VI Turnieju Orlika o puchar Premiera RP odbędzie się 10 października 2015 r. na stadionie 

sportowym MOSiR Pasłęk przy ul. Kraszewskiego 2. 

Początek zawodów o godz.10 
00

. 

Weryfikacja drużyn odbędzie się o godz. 9:00 – przy weryfikacji wymagane będą listy 

zgłoszeń, zgody rodziców, legitymacje szkolne, informacja o ubezpieczeniu, 

oświadczenie opiekuna . 

    Obowiązkowe potwierdzenie udziału w zawodach ,drużyn które zakwalifikowały 

się do finału do dnia 06.10.2015 r.  – W-M SZS tel.:89 5343240 lub 606 419 751; 

503 983 190     na adres e-mail:wmszs@szs.olsztyn.pl. 

UWAGA!  

Wszystkie drużyny biorące udział w finale wojewódzkim otrzymają zwrot kosztów 

transportu w wysokości do 150,00 zł /płatności dokonamy przelewem/- nie dotyczy 

drużyn wykluczonych 

Przypominamy !!! 

W turnieju nie mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące piłkarskie kluby sportowe (inne niż UKS). 

W drużynie może grać maksymalnie 3 zawodników, którzy są potwierdzeni i uprawnieni do gry w 

klubach lub drużynach zgłoszonych w sezonie 2015/2016 do rozgrywek ligowych w strukturach 

Polskiego Związku Piłki Nożnej lub którzy otrzymali powołanie do kadry województwa i grali w jej 

składzie (dotyczy wszystkich drużyn, także drużyn UKS). 

Fakt ten musi być potwierdzony na karcie zgłoszenia drużyny (liście startowej) przez podmiot 

zgłaszający drużynę. 

Wszystkie drużyny biorące udział w finałach wojewódzkich i w finale ogólnopolskim będą 

weryfikowane przez właściwe Okręgowe Związki Piłki Nożnej. 

Naruszenie w/w przepisu regulaminu powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek. 

W wyjątkowych wypadkach, gdy któryś ze zgłoszonych zawodników nie może brać udziału w 

kolejnych rundach rozgrywek (kontuzja gracza, zmiana szkoły, etc.) dopuszczamy możliwość 

dobrania do drużyny w trakcie całego turnieju maksymalnie 3 zawodników (pod warunkiem, że 

nie występowali oni we wcześniejszej fazie turnieju w innym zespole). W takim wypadku opiekun 

drużyny musi poinformować na piśmie odpowiedniego koordynatora wojewódzkiego SZS. 

Fakt zmiany zawodników musi być odnotowany na karcie zgłoszenia drużyny (liście startowej). 

Dokooptowanie nowych zawodników jest dopuszczalne tylko w eliminacjach i w finałach 

wojewódzkich. W finale ogólnopolskim drużyny grają w takich samych składach jak w finałach 

wojewódzkich 

Zawody są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
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