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Lublin 07 kwietnia 2018
Regulamin IX Mistrzostw LSO Archidiecezji Lubelskiej o
Puchar Metropolity Lubelskiego
Informacje podstawowe
1. Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Lubelskiej to przede wszystkim
dobra zabawa, spotkanie się ludzi związanych z Kościołem, którzy na co dzień
poświęcają swój czas, aby służyć Panu. Prosimy o udział w Mistrzostwach tych, którzy
ten ideał rozumieją. Ministrant to ktoś, kto swoją osobą świadczy. Ludzie patrząc na
Was będą mówić o całym Kościele, dlatego włóżmy wszyscy wysiłek, aby Mistrzostwa
były naszą Ewangelią.
2. W czasie Mistrzostw nie będzie tolerowane niegodne zachowanie /wulgaryzmy,
spożywanie alkoholu, palenie/ człowieka od, którego należy wymagać. Jeśli ktoś ma
zamiar przyjechać po coś innego niż radość ze spotkania i rywalizacji sportowej to lepiej
niech da sobie spokój.
3. Z doświadczenia poprzednich lat przestrzegamy, że nie będzie litości dla
„cwaniaczków”, którzy za wszelką cenę chcą wygrać, a nie koniecznie mają coś
wspólnego ze Służbą Liturgiczną. Prosimy, aby księża i opiekunowie byli przede
wszystkim pierwszymi organizatorami naszych Mistrzostw.
4. Integralną częścią Mistrzostw jest Msza święta na rozpoczęcie rozgrywek. Nieobecność
na Mszy świętej będzie równoznaczna z dyskwalifikacją drużyny. Prosimy, aby na Mszę
świętą zawodnicy przywieźli stroje liturgiczne, a kapłani alby.
5. Turniej finałowy Mistrzostw rozegrany zostanie w Lublinie na 10 halach sportowych, w
trzech kategoriach wiekowych według harmonogramu i podziału na grupy ustalonego
przez Organizatora.
6. Rozgrywki o Mistrzostwo Archidiecezji Lubelskiej prowadzone są w trzech kategoriach
wiekowych, na dwóch etapach rozgrywek: etap dekanalny i turniej finałowy. W turnieju
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finałowym biorą udział zwycięzcy turniejów dekanalnych w każdej z kategorii
wiekowych.
7. Zwycięzcy turnieju finałowego otrzymują tytuł Mistrza LSO Archidiecezji Lubelskiej w
Piłce Nożnej Halowej i reprezentują nasza Archidiecezję w czasie finału
ogólnopolskiego w Rzeszowie 1-2 maja 2018r.
8. W rozgrywkach mogą brać udział ministranci i lektorzy należący do jednej parafii.
9. Listy zawodników zgłoszonych do turnieju finałowego, muszą być sporządzone w
porządku alfabetycznym i zawierać: imię i nazwisko, nr pesel.
10. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu elektronicznym dostępnym w zakładce
do pobrania: karta zgłoszeniowa. Parafia ponosi pełną odpowiedzialność za
prawidłowość danych personalnych na liście.
11. Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: turniejlublin2018@gmail.com do
30 marca 2018r.
12. Termin zgłoszenia drużyn jest nieprzekraczalny i upływa z dniem 30 marca 2018 roku.
13. Każda parafia do turnieju finałowego może zgłosić 10 ministrantów lub lektorów.
14. Organizatorzy w ramach opłaty ubezpieczają uczestników na kwotę 10.000 zł. Lista
zgłoszeniowa, która dotrze do Organizatora jest zarazem listą do Ubezpieczenia.
15. W czasie turnieju obowiązuje obuwie zmienne halowe z jasną podeszwą!!!Każdy
zawodnik obowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną lub inny dowód
tożsamości (dowód osobisty, paszport — tylko takie będą akceptowane) oraz
legitymację ministranta lub lektora, ponieważ w wielu parafiach nie ma zwyczaju
legitymacji będzie też akceptowana lista potwierdzona pieczęcią i podpisem proboszcza
danej parafii. Liczymy na uczciwość.
16. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach musi przedstawić na żądanie sędziego ważny
dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią (dokumenty
powinien mieć opiekun zawsze przy sobie). Kapitanowie i opiekunowie drużyn mogą
wnieść zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do
tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach, stwierdzonej na podstawie listy
zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem
zawodów. Zawodnika, który na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu
tożsamości traktować należy jako zgłoszonego na podstawie przedłożonych przez
parafię niewiarygodnych dokumentów i nieuprawnionego do gry w zawodach
(walkower).
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17. Parafia ponosi odpowiedzialność finansową za działalność swoich przedstawicieli,
trenerów, ministrantów i lektorów lub osób towarzyszących.
18. WPISOWE od drużyny wynosi 100 zł, płatne w dniu turnieju.
19. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek rozstrzyga Organizator Ks. Marcin
Grzesiak, który ma także prawo do interpretacji regulaminu lub rozstrzygania spraw w
nim nie zawartych. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega dyskusji oraz
naciskom.

