
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Turnieju 2 Strefy Jeleniogórskiej w Piłce Siatkowej Mężczyzn  
 XX DOLNO ŚLĄSKICH IGRZYSK LZS - MIESZKA ŃCÓW WSI I MIAST 2019 

 

======================================================================================================================== 
 

1. CEL TURNIEJU  
- popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców wsi i miast. 
- wyłonienie najlepszych drużyn męskich w 2 strefie, w tym uczestnika finału wojewódzkiego. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE  
 

- 10.11.2019 r. (niedziela).   
- Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich. 
- Rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00 - Przyjazd  drużyn  do  godz. 9:45 !  

 

3. ORGANIZATORZY  
- Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu.  
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze. 
- UKS „Sokoliki” Janowice Wielkie. 
 

4. UCZESTNICTWO  
- w turnieju mogą uczestniczyć po dwa najlepsze zespoły mężczyzn z powiatów: jeleniogórskiego, 

kamiennogórskiego i lwóweckiego  (2 strefa). 
- wszyscy uczestnicy: zawodnicy, trenerzy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące muszą posiadać                   

zmienne obuwie sportowe - warunek wstępu na halę !!! 
- zgodnie z regulaminem ogólnym XX Dolnośląskich Igrzysk LZS – Mieszkańców Wsi i Miast 2019 

oraz regulaminem ramowym turniejów w grach zespołowych. 
 

5. SĘDZIOWIE  
- zabezpieczają organizatorzy 
 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 
- system gier uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów. 
- w turnieju obowiązują jednolite stroje z numerami 
- inne sprawy zgodnie z postanowieniami regulaminowymi XX Dolnośląskich Igrzysk LZS w 2019  r. 
- obowiązują przepisy PZPS 
 

7. WERYFIKACJA  
- do weryfikacji dru żyny muszą posiadać: 
- do weryfikacji dru żyny muszą posiadać obowiązkowo imienną listę zawodników,  opieczętowaną   

pieczęcią jednostki zgłaszającej i potwierdzoną przez dyrektora szkoły lub prezesa klubu o braku  
przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych oraz podpisaną przez opiekuna  drużyny lub  
oświadczenia o stanie zdrowia (oświadczenia dotyczą osób pełnoletnich).  

 

8. SPRAWY FINANSOWE/NAGRODY  
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. 
- koszty uczestnictwa pokrywają  jednostki delegujące. 
- organizatorzy zapewniają najlepszym drużynom nagrody honorowe. 
- zwycięski zespół uzyska prawo gry w finale dolnośląskim. 

 

9. INNE SPRAWY 
- zgodnie z regulaminem turnieju gier zespołowych oraz regulaminem XX Dolnośląskich Igrzysk LZS     

- Mieszkańców Wsi i Miast 2019 
- zgodnie z przepisami PZPS 
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie zawodów oraz rzeczy 

zaginione i straty powstałe w czasie trwania imprezy sportowej.  
- Zgłoszenia drużyn, obowiązkowo do dnia 07.11.2019 r. - tel. kom. 605 42 00 77 
- Ochrona danych osobowych.  

Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych            
i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów 
marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator - Dolnośląskie Zrzeszenie 
LZS we Wrocławiu. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. 
poz. 1000).  

    ORGANIZATORZY 
 


