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XV MISTRZOSTW DIECEZJI LSO 
W PIŁCE NOŻNEJ 2016 

- etap dekanalny - 
 
 

Zapraszamy drużyny ministranckie z naszego dekanatu do udziału w kolejnych 
diecezjalnych mistrzostwach piłkarskich. W poprzedniej edycji mistrzostw z naszego 
dekanatu – już po raz kolejny brały udział drużyny z tych samych parafii :  
Niepokalanego Serca Pana Jezusa, Św. Wojciecha, Matki Bożej Różaocowej i 
Św. Wawrzyoca. 
 

1. Termin i miejsce etapu dekanalnego: 
- 06.02.2016r. (sobota): 

Program: 
 9.15 – zgłoszenia drużyn i możliwośd rozgrzewki  
 9.40 – oficjalne rozpoczęcie mistrzostw i losowanie drużyn  
 9.45 – rozpoczęcie rozgrywek  
14.00 – planowane zakooczenie mistrzostw (godzina zakooczenia 

uzależniona jest od liczby drużyn zgłoszonych do rozgrywek) 
 

- Hala sportowa w ZS 10 w Zabrzu Mikulczycach, ul. Chopina 26 
 

2. Warunki uczestnictwa: 
Drużynę należy zgłosid do dnia: 01.02.2016 (poniedziałek) wysyłając maila na 

adres: lsowawrzyniec@gmail.com , podając następujące informacje:  
- parafia 
- poszczególne kategorie w jakich dana parafia wystawia drużynę  
- kontakt do osoby odpowiedzialnej w parafii za drużynę w czasie mistrzostw 
W przypadku nie zgłoszenia drużyny do w/w dnia nie będzie mogła ona 
uczestniczyd w mistrzostwach!!! 

 
- Kategoria najstarsza: księża, lektorzy, animatorzy, szafarze, kościelni i inni 

czynnie związani ze służbą liturgiczną (rocznik 1995 i starsi) 
- Kategoria starsza: szkoły średnie (roczniki 1996–1999) 
- Kategoria średnia:  gimnazja (roczniki 2000–2002) 
- Kategoria młodsza: szkoły podstawowe (roczniki 2003 i młodsi) 
 



Na etapie dekanalnym parafia ma prawo zgłosid więcej niż jedną drużynę w 
każdej kategorii. Drużyny takie oznaczane będą nazwą parafii z kolejnym 
numerem. Na każdym etapie rozgrywek zawodnicy muszą przedstawid:  
- Ważną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.  
- Ważną legitymację ministrancką lub zaświadczenie parafii o czynnej 

przynależności zawodnika do służby liturgicznej (szafarze, kościelni i inni).  
- Zgodę rodziców na udział w zawodach wraz z potwierdzeniem dobrego 

stanu zdrowia (dotyczy zawodników niepełnoletnich).  
- Odpowiedni strój sportowy. 
Powyższe wymagania są bardzo istotne i bez ich spełnienia nie zostaną drużyny 
lub poszczególni zawodnicy dopuszczeni do zawodów! 
 

3. System mistrzostw: 
W zawodach w każdej kategorii biorą udział drużyny 5-osobowe (plus max. 2 
rezerwowych), zaś rozgrywki odbywają się na hali sportowej. Osoba 

odpowiedzialna za organizację rozgrywek decyduje o sposobie rozgrywek 
(pucharowy, grupowy), kierując się liczbą zgłoszonych drużyn. W drużynie mają 
prawo wystąpid max. 2 osoby młodsze (z sąsiedniej niższej kategorii). W 
przypadku kategorii najstarszej zawodnicy młodsi muszą byd pełnoletni!  
Do następnego etapu (diecezjalnego) przechodzą zwycięscy poszczególnych 
kategorii. 
 

4. Sędziowie i obowiązujące przepisy: 
Sędziów wyznacza organizator turnieju, dbając by były to kompetentne osoby. 

Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w meczach halowej 
piłki nożnej. Drużyny obowiązują jednolite stroje. Organizator rozgrywek ma 
obowiązek skontrolowad wiek zawodników, przynależnośd do LSO i pozwolenie 
rodziców na udział w zawodach.  
 

5. Koszty uczestnictwa: [UWAGA ZMIANA!!!]  
Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach wpłaca 120 zł dekanalnemu 
duszpasterzowi LSO, organizującemu pierwszy etap mistrzostw. Wpłata ta jest 
obowiązkowa i przeznaczona jest na organizację turniejów oraz koocowe 

nagrody dla zwycięzców. 
Z tej kwoty: 70 zł od każdej drużyny zostaje przekazane diecezjalnemu 
duszpasterzowi LSO. 
 

 
Organizator etapu dekanalnego: 

Ks. Adrian Kaszowski 

Parafia św. Wawrzyoca  
u. Mariacka 1 
41-807 Zabrze 
mail: lsowawrzyniec@gmail.com 

Wszelkie uwagi można kierowad do: 

ks. Jacka Skorniewskiego 

Diecezjalnego duszpasterza LSO 
tel. 32 418 62 62 
mail: lso@lso.gliwice.pl. 


