Łódź, dnia 19 lutego 2019 r.

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 6.11/2018/2019
Treść:

Zgłoszenie do rozgrywek 1/4 Finału Mistrzostw Polski Młodzików

Zgodnie z Regulaminem Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategoriach
młodzieżowych zespoły, które w Turnieju Finałowym zajmą miejsca I – III, zostaną
zgłoszone do rozgrywek 1/4 Finału Mistrzostw Polski Młodzików. W przypadku rezygnacji
z udziału, WGiE na podstawie klasyfikacji końcowej zgłosi następny zespół, który
potwierdzi chęć udziału w tych rozgrywkach.
W związku z tym zobowiązuje się wszystkie kluby uczestniczące w turnieju
finałowym, do przesłania na adres rozgrywki@siatka-lodzkie.pl, zgłoszenia wg druku
MMP-1 (w załączeniu), w terminie do dnia 1 marca 2019 r. Brak przesłania zgłoszenia
w wyznaczonym terminie, będzie traktowany jako brak zgody Klubu na zgłoszenie do
rozgrywek Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Młodzików.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt I.1.c Regulaminu Klubowych
Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kat. Młodzieżowych, w przypadku wycofania się
zespołu po losowaniu PZPS nałoży dwuletnią karencję na klub w danej kategorii wiekowej.

Pozostałe sprawy organizacyjne i regulaminowe pozostają bez zmian.

Przewodniczący
Wydziału Gier i Ewidencji ŁZPS
Piotr Bilkowski

MMP – 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DO MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
NA SEZON 2018/2019
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ
ul. Puławska 383
02 – 801 Warszawa

Termin Zgłoszenia
zgodnie z Komunikatem Rozgrywek ŁZPS
Wypełniony druk należy przesłać do ŁZPS na adres:
rozgrywki@siatka-lodzkie.pl

1.DANE KLUBU (nazwa, adres, telefon kontaktowy)

1.

Nazwa zespołu zgłoszonego do rozgrywek:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Osoba upoważniona do kontaktów z PZPS

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………
Telefon…………………………………………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………

3.Zgłoszenie do rozgrywek

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

JUNIORKI / JUNIORZY

KADETKI / KADECI

MŁODZICZKI / MŁODZICY

ZGŁOSZENIE ZESPOŁU JAKO REZERWOWY
(w przypadku zajęcia miejsca nie gwarantującego awans do Ćwierćfinałów MMP)

1.

2.

Brak przesłania w/w Zgłoszenia w terminie wyznaczonym w Komunikacie Rozgrywek LZPS, będzie
traktowany jako brak zgody Klubu na zgłoszenie do rozgrywek Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski
w kat. Młodzieżowych
Zgodnie z pkt I.1.c Regulaminu Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kat. Młodzieżowych,
w przypadku wycofania się zespołu po losowaniu PZPS nałoży dwuletnią karencję na klub w danej kategorii
wiekowej.

__________________
pieczęć klubu

__________________
podpis osoby upoważnionej

