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                                                 Panie/Panowie

                                                 Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin

                                                 Prezesi Klubów Sportowych

Powiatowe i  Miejskie  Zrzeszenie  Ludowe Zespoły  Sportowe w Zamościu  informuje,  że
zgodnie ze wprowadzonymi obostrzeniami, jesteśmy zmuszeni zmienić miejsce rozgrywek. XIV
Mistrzostwa Samorządowców LZS w Piłce Nożnej zostaną przeprowadzone zgodnie z terminem tj.
21 marca  na kompleksie sportowym Orlik 2012 także w Nieliszu. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca. W przypadku wprowadzenia dodatkowym obostrzeń
lub niesprzyjającej pogody zawody zostaną przełożone na inny termin, o czym poinformujemy na
naszej stronie internetowej. 

 Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Wiceprzewodniczący P i M Zrzeszenia  LZS w
Zamościu,  Sędzia Główny Biegu - Krzysztof Pszenniak tel. 663741458. 

      Ze sportowym pozdrowieniem

Sekretarz PiM Z LZS w Zamościu

        Krzysztof Czerwieniec

Podstawa prawna:
Zgodnie  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 9. ustęp 17 punkt 8 prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej jest 
możliwe na terenie obiektów sportowych na otwartym powietrzu i zgodnie z zasadami zawartymi w ustępie 19 tego paragrafu:
1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia 
sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):
a) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne, 
b) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze 
sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, 
c) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
d) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub 
korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu 
sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. 
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