
 

KOMUNIKAT   ORGANIZACYJNY  
 

Turnieju 1 Strefy Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” 
 

XIX Dolno śląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 2018 
 

1. CELE TURNIEJU  
 

- popularyzacja kultury fizycznej, w szczególności piłki nożnej w środowisku wiejskim 
- przegląd piłkarsko uzdolnionych dziewcząt i chłopców 
- wyłonienie mistrzów strefy 1 - uczestników finałów dolnośląskich Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” 

Dziewcząt i Chłopców 
 

2. ORGANIZATORZY  
- Zrzeszenie LZS Powiatu Zgorzeleckiego  
- Dolnośląskie  Zrzeszenie LZS we Wrocławiu 
- Centrum Sportowo Rekreacyjne w Zgorzelcu 
 

3. TERMIN I MIEJSCE  
 

DZIEWCZ ĘTA - 18 maja 2018 r. (piątek) stadion sportowy CSR Zgorzelec ul. Maratońska 2. 
Rozpoczęcie turnieju godz. 10:00 
CHŁOPCY - 22 maja 2018 r. (wtorek) stadion sportowy CSR Zgorzelec ul. Maratońska 2. 
Rozpoczęcie turnieju godz. 10:00   
 

4. UCZESTNICTWO  
 

- w turnieju uczestniczą po dwa zespoły dziewcząt i chłopców wyłonione z mistrzostw powiatów: 
bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. 

- Dziewczęta  i chłopcy urodzeni w 2003 r. i młodsi.  
- weryfikacja zgodnie z regulaminem turnieju ”PKCz” X IX Dolnośląskich Igrzysk LZS 
- ubiór: stroje (koszulka, spodenki, getry) jednolite dla całej drużyny, obuwie piłkarskie z wyłączeniem 

wkr ętów, obowiązkowe ochraniacze piłkarskie, zgodnie z przepisami PZPN.  
 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 
 

- system gier zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszeń 
- zgłoszenia drużyn,  obowiązkowo do dnia 16 maja  2018 r.  - telefon kom.  514 04 65 43  
 

6. FINANSE 
 

-     koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy 
- koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące 
-     turniej dofinansowany ze środków Województwa Dolnośląskiego 

 
 

 

7. NAGRODY 
 

- organizatorzy zapewniają najlepszym drużynom: puchary i dyplomy pamiątkowe 
- zwycięskie drużyny ( 1-e miejsce ) uzyskają awans do finału dolnośląskiego 
 

8. SPRAWY INNE 
 

- przypominamy o dokumentacji do weryfikacji: 
a) listy zawodników/zawodniczek  potwierdzone pieczęcią jednostki zgłaszającej 
b) aktualne badania lekarskie 
c) legitymacje szkolne lub inny dowód tożsamości 

- inne sprawy zgodnie z regulaminem ogólnym XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS                                                                   
- obowiązują przepisy PZPN  

 
ORGANIZATORZY 

 


