POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
W ZAMOŚCIU

URZĄD GMINY
STARY ZAMOŚĆ

REGULAMIN
MISTRZOSTW POWIATU ZAMOJSKIEGO LZS
W PIŁCE NOśNEJ DZIEWCZĄT „PIŁKARSKA KADRA CZEKA”
O PUCHAR
WICESTAROSTY ZAMOJSKIEGO
NA 2011 ROK

Stary Zamość – 25 maja 2011 r.

REGULAMIN
FINAŁU POWIATOWEGO LZS W PIŁCE NOśNEJ DZIEWCZĄT
„PIŁKARSKA KADRA CZEKA”
O PUCHAR WICESTAROSTY ZAMOJSKIEGO
PANA JERZEGO SOBCZUKA

I. Cel Mistrzostw:
- przegląd i selekcja uzdolnionych dziewcząt grających w piłkę noŜną na
terenie powiatu zamojskiego.
- wyłonienie najlepszej druŜyny w powiecie zamojskim;
- popularyzacja piłki noŜnej w środowisku zamojskiej wsi
- udział „Mistrza Powiatu 2011” w rozgrywkach międzypowiatowych,
które odbędą się na terenie powiatu zamojskiego
II. Organizator:
- Głównym organizatorem – koordynatorem na terenie powiatu
zamojskiego jest Powiatowe Zrzeszenie LZS w Zamościu przy
współpracy:
- Starostwa Powiatowego w Zamościu
- Urzędu Gminy Stary Zamość
- Publicznego Gimnazjum w Starym Zamościu
- GLKS „OMEGA” Stary Zamość
III. Uczestnictwo:
- W rozgrywkach mogą uczestniczyć druŜyny – reprezentacje gimnazjów
z terenu powiatu zamojskiego (1 druŜyna z gminy)
- DruŜyna liczy 15 zawodników + opiekun.
- Zawodniczki rocznik 1996-97 zamieszkałe na terenie powiatu
zamojskiego.
- KaŜdy zespół-druŜyna w rozgrywkach finałowych musi posiadać:
a) Listę zawodniczek, zawierające dokładną datę urodzenia i podpis
dyrektora Gimnazjum
b) Legitymacje uczniowskie.
- Lista zawodniczek musi być podpisana przez lekarza (aktualne badania
lekarskie)

IV. Terminy i miejsca rozgrywek:
Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego LZS w piłce noŜnej dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka” odbędą się w dniu 25.05.2011 r. (środa) na
stadionie piłkarskim GLKS „OMEGA” Stary Zamość
- Początek – uroczyste otwarcie godz. 9.00.

V. Sposób przeprowadzenia rozgrywek:
- Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami PZPN.
- Czas gry 2 x 30 min. z 10 min. przerwą
- Dozwolona wymiana 5 zawodniczek w tym bramkarki.
- Obowiązuje obuwie sportowe – zakaz uŜywania butów piłkarskich
z wkręconymi kołkami.
VI. Zgłoszenia:
- Potwierdzenie udziału do rozgrywek Finałowych naleŜy zgłosić do dnia
20.05.2011 r. telefonicznie tel. 663 741 458 -Krzysztof Pszenniak.
VII. Nagrody:
- Uczestniczące druŜyny w Mistrzostwach Powiatu otrzymują
okolicznościowe dyplomy
- Najlepsza zawodniczka, bramkarka i król strzelców otrzymują statuetki
i pamiątkowe dyplomy
- I – VI zespoły otrzymują puchary
- I – III druŜyny otrzymają medale (15 zawodniczek oraz opiekun)
Przewidziane są upominki od sponsorów Mistrzostw.
VIII. Sprawy finansowe:
- Koszty uczestnictwa druŜyn pokrywa zgłaszający – gimnazja.
- Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywa PZ LZS w Zamościu, Urząd
Gminy Stary Zamość oraz Starostwo Powiatowe w Zamościu.
IX. Uwagi końcowe:
- Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego LZS w piłce noŜnej dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka” są ubezpieczone.
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Zamościu nie odpowiada za zaginione lub
zniszczone rzeczy zawodniczek.
- Obsadę sędziowską zabezpieczy ZOZPN w Zamościu
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

ORGANIZATORZY

