
R E G U L A M I N
MISTRZOSTW

POWIATU ZAMOJSKIEGO
w piłce  nożnej  chłopców i dziewcząt

pn. „Piłkarska Kadra Czeka”
na rok 2014

I. C E L: 
1. Upowszechnianie  kultury  fizycznej  poprzez

promocję młodzieżowej piłki nożnej w środowisku wiejskim.
2. Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo i piłkarsko dzieci 

i młodzieży do dalszego szkolenia w  sekcjach  klubowych.
            3. Umożliwienie zakwalifikowania do centralnego szkolenia wyróżniających się
talentem chłopców i dziewcząt.

II. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY:

Powiatowe I Miejskie Zrzeszenie LZS  w Zamościu, GLKS Omega Stary Zamość,
Kluby LZS i Gimnazja przy wsparciu finansowym Powiatu Zamojskiego  
 

III. TERMINY I MIEJSCE:
• Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego LZS w Piłce Nożnej Chłopców „Piłkarska Kadra

Czeka”pod  Patronatem Starosty  Zamojskiego  odbędą  się  w  dniu  16.05.2014 roku
w Starym Zamościu. Początek godzina 9.30.

• Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt „Piłkarska Kadra
Czeka”pod Patronatem Wicestarosty Zamojskiego odbędą się w dniu 23.05.2014 roku
w Starym Zamościu. Początek godzina 9.30.
Odpowiedzialny za organizację i zgłoszenia przyjmuje Paweł Lewandowski tel.
693333680. Terminy zgłoszeń: dziewczęta do 19 maja; chłopcy do 12 maja br.

IV. UCZESTNICTWO: Drużyny będące członkami Z LZS ( minimum z 2-letnią 
przynależnością do Zrzeszenia LZS). Do rozgrywek uprawnione są: dziewczęta  urodzone 
w roku 1999 i młodsze,  chłopcy  urodzeni w roku 1999 i młodsi. 
                                       
NIE  MAJĄ  PRAWA  STARTU  ZAWODNICY  KTÓRZY  GRAJĄ  BĄDŹ  SĄ  ZGŁOSZENI  W
DRUŻYNACH /KLUBACH  NIE NALEŻĄCYCH DO ZRZESZENIA LZS. SKŁAD OSOBOWY DRUŻYNY
NIE  MOŻE  BYĆ  ZMIENIONY  OD  ELIMINACJI  DO  ROZGRYWEK  OGÓLNOPOLSKICH  I  MOŻE
ZAWIERAĆ 24 NAZWISKA.
 Zawodnicy zobowiązani są posiadać: 

- aktualne legitymacje szkolne,
- legitymacje LZS z opłaconymi składkami,
- aktualne badania lekarskie dot. drużyn klubowych reprezentacje gimnazjów lista 
podpisana prze lekarza lub pielęgniarkę
- karty zgłoszenia z przynależnością klubowa lub 
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- lista zgłoszenia podpisana przez  dyrektora szkoły w przypadku startu drużyny 
reprezentującej gimnazjum a nie klub.
- ubezpieczenie NNW 

V.  REGULAMIN  ROZGRYWEK:  W rozgrywkach  obowiązują  przepisy  i  postanowienia
wydane przez PZPN oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie.

1.  Przewidywany czas gry   max. – 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą./ u dziewcząt
może być krócej uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
2. Ubiór:  stroje  (koszulka,  spodenki,  getry)  jednolite  dla  całej  drużyny,  obuwie
piłkarskie z wyłączeniem wkrętów, obowiązkowe ochraniacze piłkarskie,  zgodnie z
przepisami PZPN.  
3.   Boisko - zgodnie z przepisami PZPN.
4. Piłki  -  nr  5.  W przypadku  braku  wymaganych  piłek  decyzję  o  wyborze  piłki

podejmuje sędzia z kapitanami zespołów.
5.  Kary:  wychowawcze-  3,  5,  10  minut  oraz  wykluczenie  do  końca  meczu
równoznaczne  z     otrzymaniem  czerwonej  kartki  zgodne  z  zasadą  gradacji  kar.
Otrzymanie  czerwonej  kartki  wyklucza  zawodnika  z  udziału  w  jednym  kolejnym
meczu  na  danym  szczeblu  rozgrywek.  Wybitnie  nie  sportowe  zachowania  będą
rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów. 

 VI. NAGRODY: Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają okolicznościowe dyplomy, za
miejsca  I-III  puchary.  Indywidualne  wyróżnienia  otrzymają  najlepszy  strzelec,  bramkarz,
zawodnik

VII.  ZASADY  FINANSOWANIA:  Koszty  organizacyjne  zawodów  etapu  I   pokrywaja
bezpośredni organizator  / przygotowanie boiska szatni ,nagłośnienia,/. Koszty uczestnictwa
pokrywają   uczestniczące  zespoły.  Wpisowe  od  drużyny  wynosi  30  złotych  –  płatne
gotówką w dniu zawodów.

VIII. UWAGI  KOŃCOWE:
Sprawy sporne /protesty/  będą rozpatrywane przez Sędziego Gł. i Przedstawiciela  Pi M Z
LZS w Zamościu.
Komisje nie będą rozpatrywać protestów dotyczących decyzji podjętych przez sędziego na
boisku. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.

IX. Terminy eliminacji do turnieju Ogólnopolskiego:
           1. Do dnia 31 maja 2014 zgłoszenia do turniejów międzypowiatowych, organizatorzy 
rozgrywek  powiatowych prześlą  do WZ LZS  pocztą  elektroniczną  lzslublin @ op.pl.

2.Do  dnia 15.06.2014 – zostaną rozegrane eliminacje międzypowiatowe  z udziałem
Mistrzów Powiatów.
3. Do dnia 30.06.2014 zostaną rozegrane Mistrzostwa Województwa Lubelskiego.

           4. Finały Ogólnopolskie odbędą się:
                            Dziewczęta:  7 – 14 .08.2014 w OPOLU
                            Chłopcy: 7 – 14. 08.2014   w SŁUBICACH
Odpowiedzialny  za  Turniej  Piłkarska  Kadra  Czeka   z  ramienia  WZ  LZS  jest  Wacław
Słomkowski Wiceprzewodniczący WZ LZS tel. 604 643 662.  Pozostałe informacje na stronie
www.lzs.lublin.pl.

Powiatowe i Miejskie  Zrzeszenie LZS w Zamościu
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