
 
 

KOMUNIKAT   ORGANIZACYJNY 

 Turnieju 2 Strefy w Piłce Nożnej Chłopców „Puchar Lata”   
XXII Dolno śląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 

 

Rakowice Wielkie  24 czerwca 2021 r. 
 

 

1. CELE TURNIEJU 
-     Wyłonienie najlepszych drużyn w strefie 2, w tym uczestnika finału wojewódzkiego. 
-     Wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. 
- Klasyfikacja powiatów i gmin do ogólnej punktacji XXII Dolno śląskich Igrzysk LZS. 
- Popularyzacja kultury fizycznej, w szczególności piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.  
 

2. ORGANIZATORZY 
- Powiatowe Zrzeszenie LZS we Lwówku Śląskim 
- Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu. 
- Powiat Lwówecki. 
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. 
 

3. TERMIN I MIEJSCE 
- 24 czerwca (czwartek)  2021 r. na obiekcie „Orlik” przy ZSE-T  w Rakowicach Wielkich.   
- Rozpoczęcie turnieju  godz. 16:00  (Przyjazd drużyn do godz. 15:45)  

 

4. UCZESTNICTWO 
- W turnieju uczestniczy 6 zespołów wyłonionych na turniejach w powiatach: karkonoskim, kamiennogórskim           

i lwóweckim (po 2 zespoły z każdego powiatu). 
 

-  Zawodnicy urodzeni w roku 2008 i młodsi 
 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 
 

- System gier -  turniejowy „każdy z każdym” lub w dwóch grupach ► Decyduje organizator.  
Czas gry zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszeń i systemu gry ► Decyduje organizator.  

 

- Obuwie piłkarskie: szutrówki lub adidasy ! 
 

- Obowiązkowo każdy zawodnik musi posiadać stroje piłkarskie z numerami, getry i ochraniacze. 
- Ilość zawodników w grze: 6  (5 w polu + bramkarz).  
 

6. FINANSE 
-     Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy 
- Koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące 

 

7. NAGRODY 
- Organizatorzy zapewniają najlepszym drużynom nagrody honorowe. 
 

8. SPRAWY INNE 
- Przypominamy o dokumentacji do weryfikacji zgodnie z regulaminem ogólnym „Puchar Lata - Orlik 2021”  

a) lista zawodników (opieczętowana pieczęcią jednostki zgłaszającej). 
lista startowa zawodników musi być obowiązkowo potwierdzone przez dyrektora szkoły lub prezesa klubu 
o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych i podpisana przez opiekuna. 

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

c) Ubezpieczenie od NW (członkowie Zrzeszenia LZS są ubezpieczeni wg. ustaleń DZ LZS - opłacona składka 
członkowska i należność z tytułu ubezpieczenia zbiorowego. 

 

-    Pozostałe sprawy zgodnie z regulaminem turnieju „Puchar Lata” i regulaminem głównym XXII Dolno śląskich   
     Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 2021. 
-    Turniej odbędzie się zgodnie z przepisami dotyczącymi stanu epidemii koronawirusa. 
-     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 


