
 

KOMUNIKAT   ORGANIZACYJNY 
 

 Turnieju 1 Strefy  Piłki No żnej Chłopców do 13 Lat 
„PUCHAR LATA - ORLIK 2017”  

XVIII Dolno śląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 
 

Zgorzelec  14 lipca 2017 r. 
 

 

1. CELE TURNIEJU  
-     Upowszechnianie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez sport w okresie letnim. 
-     Integracja społeczna oraz wyrównywanie szans poprzez organizację turniejów piłkarskich. 
-     Wyłonienie najlepszych drużyn w strefie 1, uczestnika finału wojewódzkiego. 
-     Przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym. 
- Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.  
 

2. ORGANIZATORZY  
- Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzeleckiego.  
- Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu. 
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu. 
 

3. TERMIN I MIEJSCE  
 

- 14  lipca (piątek) 2017 roku na obiekcie „Orlik” w Zgorzelcu przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi.  Zgorzelec, ul. Reymonta 16.                            

- Rozpoczęcie turnieju  godz. 10:00  (Przyjazd drużyn do godz. 09:45).  
 

4. UCZESTNICTWO  
- W turnieju uczestniczą zespoły z terenu powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. 
-  Zawodnicy urodzeni w roku 2004 i młodsi. 
 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 
 

- System gier –  turniejowy „każdy z każdym” lub w dwóch grupach  ► Decyduje organizator.  
-     Czas gry 2 x 10 minut z przerwą 2 minutową.   

 

- Obuwie: wyłącznie miękkie z płaską podeszwą - adidasy lub szutrówki !!!   
- Obowiązkowo każdy zawodnik musi posiadać stroje piłkarskie z numerami. 
- Ilość zawodników w grze: 6 (5 w polu + bramkarz).  
- zespół może liczyć 10 zawodników + 2 osoby towarzyszące (łącznie maksymalnie 12 osób).  
- Zgłoszenia,  obowiązkowo do dnia 11 lipca 2017 r. ( tel. 514 04 65 43). 
 

6. FINANSE 
-     Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy 
- Koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące 
- Turniej jest dofinansowany ze środków: 

• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu 
 

7. NAGRODY 
- Organizatorzy zapewniają najlepszym drużynom nagrody honorowe. 
 

8. SPRAWY INNE 
- Przypominamy o dokumentacji do weryfikacji zgodnie z regulaminem ogólnym „Puchar Lata - Orlik 2017”  

a) lista zawodników (opieczętowana pieczęcią jednostki zgłaszającej) wg wzoru: 
 

Lp. Nazwisko i imię Dokładna data urodzenia Adres zamieszkania 
 

b) zawodnicy muszą posiadać ważne i aktualne dokumenty tożsamości (legitymacje szkolne, dowody osobiste                
lub paszporty). 

c) Pozostałe sprawy, zgodnie z regulaminem turnieju „Puchar Lata - Orlik 2017”  XVIII Dolno śląskich Igrzysk 
LZS - Mieszkańców Wsi i Miast. 

 
ORGANIZATORZY 


