
Lublin, 23.05.2019r.

KOMUNIKAT nr 157
Terminarz rugby TAG dziewcząt i chłopców

Igrzyska Dzieci 

Mistrzostwa  Szkół  Miasta  Lublin  w  rugby  TAG  dziewcząt  i  chłopców  odbędą  się

w dniach 29.05.2019r. oraz 30.05.2019r., według poniższego harmonogramu:

Eliminacje chłopcy:

 29.05.2019r. godz. 9:30 – boisko KS Budowlani Lublin przy ul. Krasińskiego 11 (boisko klubowe-

nawierzchnia naturalna)

Harmonogram:

9:00- 9:15 - weryfikacja zawodników i odprawa techniczna,

9:30 - rozpoczęcie zawodów.

Finały chłopcy:

 29.05.2019r. Godz.  11:30  –  boisko  KS  Budowlani  Lublin  przy  ul.  Krasińskiego  11  (boisko

klubowe - nawierzchnia naturalna)

Finały dziewczęta:

 30.05.2019r. Godz. 9:30 – boisko KS Budowlani Lublin przy ul. Krasińskiego 11 (boisko klubowe

- nawierzchnia naturalna)

Harmonogram:

9:30 – 9:15 - weryfikacja zawodników i odprawa techniczna,

9:30- rozpoczęcie zawodów.



Sprawy techniczne:

 zgłoszenia imienne podpisane przez dyrektora szkoły należy przedłożyć w dniu zawodów

organizatorowi,

 drużyna na placu gry występuje w składzie 6 zawodników + 6 rezerwy,

 każda drużyna zobowiązana jest do posiadania własnego zestawu tagów.,

 czas gry Zostanie ustalony w zależności od ilości startujących drużyn. max . 50 minut w

turnieju,

 mecze rozgrywane są piłką o rozmiarze 4,

 zmiany hokejowe,

 zgłoszenia imienne podpisane przez dyrektora szkoły należy przedłożyć w dniu zawodów

organizatorowi;

 Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w systemie SRS (System Rejestracji Szkół) do 

 dnia 28.05.2019 r. do godz. 15.00. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane;

 zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny. 

 w przypadku złych warunków atmosferycznych, zawody zostaną przeniesione na inny 
termin, nie później niż dzień przed rozpoczęciem zawodów.

Weryfikacja:

 przed  zawodami  nastąpi  weryfikacja  zawodników  w  oparciu  o  listę  zgłoszeniową

oraz ważną legitymację szkolną.

Koordynator zawodów: 

  organizatorem jest Klub Sportowy Budowlani Lublin,

 osobą  odpowiedzialną  za  koordynowanie  zawodów  jest  p.  Sebastian  Berestek

(tel.  509-777-893, sebastianberestek@gmail.com),

 koordynatorem  współzawodnictwa  sportowego  szkół  z  ramienia  Miasta  Lublin

jest p. Magdalena Walczak (tel. 695-450-439, magdalena.walczak@lublin.eu).



Dyrektor
Wydziału Sportu i Turystyki 

Urzędu Miasta Lublin
/-/

 dr Jakub Kosowski
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