
 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

 Finał Wojewódzki Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt 
„PIŁKARSKA KADRA CZEKA” 

XXIII Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 2022 
 

 

1. CELE TURNIEJU 
- Wyłonienie najlepszych drużyn piłkarskich dziewcząt w Dolnośląskim Zrzeszeniu LZS 
- Wyłonienie reprezentanta województwa Dolnośląskiego na zgrupowanie centralne 
- Klasyfikacja powiatów i gmin do ogólnej punktacji XXIII Dolno śląskich Igrzysk LZS 
- Popularyzacja kultury fizycznej, w szczególności piłki nożnej dziewcząt w środowisku wiejskim 
 

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

3. TERMIN I MIEJSCE 
- 22 maja (niedziela) 2022 r. w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Zgorzelcu ul. Maratońska 2                             

Rozpoczęcie turnieju godz. 10:00 !  Przyjazd drużyn do godz. 9:30  
 

4. UCZESTNICTWO 
- W turnieju uczestniczy 8 zespołów wyłonionych na mistrzostwach dużych stref 
-  Zawodniczki urodzone w 2007 r. i młodsze. 
 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA FINAŁU 
-     System gier: dwie grupy ustalone drogą losowania, w grupach „każdy z każdym” 2x10 minut + 5 minut przerwy.                                                                                                              

Pierwsze miejsca w grupach grają o I miejsce, drugie miejsca w grupach grają o III miejsce.   
- Obuwie miękkie (dopuszczalne korkotrampki, lanki)  
- Obowiązkowo ochraniacze 
- Ilość zawodniczek 11    ►   (10 w polu + bramkarka). 
- Drużyna może liczyć max 16 zawodniczek + 2 osoby towarzyszące - Razem 18 osób 
- Zgłoszenia drużyn z podaniem ilości osób,  obowiązkowo do dnia 18 maja 2022 r.  - tel. 605 42 00 77    

e-mail: pz_lzs@op.pl  
 

6. FINANSE 
-     Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy 
- Koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące 
- Obowiązuje opłata wpisowego do finału w wysokości 15 zł od jednej zgłoszonej osoby 

 

Turniej dofinansowany ze środków Województwa Dolnośląskiego 
 
 
 
 
  

7. NAGRODY 
- Organizatorzy zapewniają najlepszym drużynom nagrody honorowe: puchary, medale, statuetki i dyplomy 

 

8. SPRAWY INNE 
- Przypominamy o dokumentacji do weryfikacji zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII Dolnośląskich Igrzysk LZS:   

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

Lp. Nazwisko i imię Dokładna data urodzenia Adres zamieszkania 
 

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

c) aktualne badania lekarskie  
d) ubezpieczenie od NW 

- W innych sprawach dotyczących rozgrywek obowiązują przepisy PZPN oraz Regulamin Ogólny  
XXIII Dolno śląskich Igrzysk LZS oraz Regulamin Turnieju Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka”  

     
W sprawach spornych decyduje organizator główny turnieju - Dolnośląskie Zrzeszenie LZS. 

 
  
 

      ORGANIZATORZY 
   


