
 

 

 

 

 
REGULAMIN 

MISTRZOSTW POWIATU ZAMOJSKIEGO LZS W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT                                              
„MAŁA PIŁKARSKA KADRA CZEKA” NA 2021 ROK  

O PUCHAR WICESTAROSTY ZAMOJSKIEGO 
I. CELE  MISTRZOSTW: 

 Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt uczących się w szkołach na terenie powiatu zamojskiego. 
 Wyłonienie Mistrza Powiatu Zamojskiego na 2021 rok. 
 Mistrzostwa są rozgrywane w ramach 10 Ogólnopolskiego Turnieju LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt 

Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS Mała Piłkarska Kadra Czeka imienia Marka Procyszyna. 
 Uczczenie 75-lecia powstania Ludowych Zespołów Sportowych.  

II. ORGANIZATOR: 
Głównym organizatorem jest Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu przy współpracy: 

 Starostwa Powiatowego w Zamościu 

 SP w Wierzbie 
III. TERMIN I MIEJSCE: 

Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego odbędą się w dniu 28.05.2021 roku na boiskach GLKS 
Omega  w Starym Zamościu. Początek zawodów godz. 9.30. 

IV. UCZESTNICTWO: 
W mistrzostwach startują drużyny będące członkami  Zrzeszenia LZS, dziewcząt urodzonych  w 2008 
r. i młodsi z terenu powiatu zamojskiego w składach 12 osobowych. Zawodnicy muszą posiadać 
aktualne badania lekarskie podpisane przez lekarza (indywidualne lub listę zbiorczą potwierdzoną 
przez  lekarza) oraz zgłoszenie  potwierdzone  przez zgłaszającą jednostkę organizacyjną. 

V. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenie drużyny należy dokonać telefonicznie do dnia 25.05.2021. Organizatorzy: Paweł 
Lewandowski tel. 693 333 680; Przemysław Tchórz - 603470859 
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK: 
System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany w dniu zawodów  
o godz. 9.30 

VII. NAGRODY: 
 Za I-IV miejsce drużyny otrzymują PUCHARY  
 Najlepsza bramkarka, królowa strzelczyń otrzymają pamiątkowe statuetki. Wszystkie uczestniczące 

drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
VIII. UWAGI KOŃCOWE: 

 Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPN i regulaminem MPKC LZS. 
 Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt „Mała Piłkarska Kadra Czeka” są 

ubezpieczone. 
 Każda startująca drużyna ubezpiecza swoich zawodników od nieszczęśliwych wypadków. 
 Organizatorzy nie odpowiadają za zaginione lub zniszczone rzeczy osobiste zawodniczek. 
 Obsadę sędziowską i opiekę medyczną zabezpiecza Organizator.     
 Każda zawodniczka musi posiadać zgody rodziców, opiekunów prawnych na udział w 

zawodach(załącznik nr 1) 
Ochrona danych osobowych. Wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie  wyrażają zgodę na  

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Rozp. PE i Rady (EU) 2016/679  z dnia 
27.04.2016 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w sprawie ochrony osób fizycznych 
zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez administratora 
danych: Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamośćiu, z siedzibą  ul. Królowej Jadwigi 8; 
lzszamosc.y0.pl;  w celu odbycia zawodów, promocji i upowszechniania sportu oraz kultury 
fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć, relacji video,  sprawozdań z zawodów w prasie, na 
stronach internetowych i w informatorach branżowych.  
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