
               

                R E G U L A M I N
                     MISTRZOSTW

               WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO   

      w piłce  nożnej  chłopców i dziewcząt 
     pn. „Piłkarska Kadra Czeka”  

                        na rok 2015    

 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.
 Umożliwienie zakwalifikowania do centralnego szkolenia wyróżniających się

talentem chłopców i dziewcząt.

II. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY

 Ministerstwo Sportu
 Rada Główna Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
 Urząd Marszałkowski w Lublinie
 Rada Wojewódzka Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie
 Starostwa Powiatowe – Wydziały Kultury Fizycznej i Sportu
 Powiatowe Zrzeszenia LZS   
 Kluby i Ogniwa LZS   


ORGANIZATORZY  FINAŁU CENTRALNEGO

 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
 Lubuskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

 Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu
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III. UCZESTNICTWO

1.Drużyny  będące  członkami  Z  LZS  (  minimum z  2-letnią  przynależnością  do
Zrzeszenia LZS).

2/  Do rozgrywek uprawnione są :
                            - dziewczęta  urodzone  w roku 2000 i młodsze
                            - chłopcy    urodzeni w roku 2000 i młodsi

    Do startu w obu ww. kategoriach mają prawo drużyny:     
  z klubów Zrzeszenia LZS 

 reprezentacje  szkół  złożone  z  uczniów  jednej  szkoły  będących  członkami
istniejącego w szkole  LZS/ULKS   z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
 NIE MAJĄ PRAWA STARTU ZAWODNICY KTÓRZY GRAJĄ BĄDŹ SĄ 

ZGŁOSZENI W DRUŻYNACH /KLUBACH   NIE NALEŻĄCYCH DO 
ZRZESZENIA LZS

  SŁAD OSOBOWY DRUŻYNY NIE MOŻE BYĆ ZMIENIONY OD 
             ELIMINACJI DO OZGRYWEK 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 
 lista  zgłoszenia  podpisana przez  dyrektora  szkoły w przypadku startu  drużyny

reprezentującej gimnazjum a nie klub.
 ubezpieczenie NW i OC w przypadku braku isnieje możliwość wykupienia polisy

ubezpieczeniowej  w  WZ  LZS  Lublin   /kontakt  p.  Teresa  Paczkowska  tel.
600 036 919/

 
5/  Wszystkie drużyny startujące w rozgrywkach zobowiązane są posiadać 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

IV WERYFIKACJA MIĘDZYPOWIATOWA I  WOJEWÓDZKA
- na zawodach obowiązują dokumenty jak w  pkt III  p/pkt. 2  

V.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1/   koordynatorem rozgrywek jest WZ LZS
2/   na szczeblu  powiatowym/rejonowym ,organizatorami  są Powiatowe Zrzeszenia
LZS i personalnie Organizatorzy Sportu LZS
3/  Koordynatorem  i  organizatorem  eliminacji  międzypowiatowych  jest  WZ  LZS
Lublin przy partnerstwie PZ LZS i Szkoły
 4/ Organizatorem finału wojewódzkiego jest WZ LZS Lublin   
5/Techniczne  przygotowanie  zawodów  /boisko,  szatnie,  protokoły,   /  oraz

obsady sędziowskiej i medycznej należy do bezpośredniego  organizatora zawodów
 -  eliminacje Powiatowe  - PZ LZS

    -  eliminacje międzypowiatowe  WZ LZS,PZS LZS ,Szkoła ,organizatorzy WZ LZS
 finał wojewódzki WZ LZS
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VI REGULAMIN ROZGRYWEK

W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN 
    oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie.
1  .Czas gry   max. – 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą./ u dziewcząt może być
krócej /
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.
1. Piłki  -  nr  5  .  W przypadku  braku wymaganych  piłek  decyzję  o wyborze  piłki

podejmuje sędzia z kapitanami zespołów.
2. Ilość zmian: 7 w tym bramkarza / NIE MA ZMIAN POWROTNYCH /
6.  Kary: wychowawcze - 3, 5, 10/czerwona kartka / 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. 

 VII. SYSTEM ROZGRYWEK I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  

ETAP I /el. powiatowe/do dnia 31.05.2015 -  organizują
Organizatorzy Sportu WZ LZS
 zawody eliminacyjne o mistrzostwo rejonu, powiatu,  system dowolny.
 Terminy  ustalają organizatorzy rozgrywek.
 Zakończenie tego etapu do dnia 31 maja 2015, . po jego zakończeniu, zgłoszenia
do  turniejów  międzypowiatowych  ,  organizatorzy  rozgrywek   powiatowych
prześlą   do WZ LZS  pocztą  elektroniczną  lzslublin @ op.pl.

ETAP II  -/el. międzypowiatowe / do dnia 20.06.2015   organizuje WZ
LZS

UCZESTNICZĄ MISTRZOWIE POWIATÓW

Na  podstawie  otrzymanych  zgłoszeń  przeprowadzone  zostaną  eliminacje  m-
powiatowe.   Zainteresowane  drużyny  o  terminie  i  miejscu
rozgrywek powiadomieni zostaną pocztą  elektroniczna odrębnym
komunikatem  .  Komunikat   będzie  również  zamieszczony  na
stronie  www.lzs.lublin. pl

Etap III     FINAŁ WOJEWÓDZKI do dnia  30.06.2015   
        Komunikat dotyczący finału ukaże się na stronie internetowej WZLZS po zakończeniu 
         eliminacji miedzypowiatowych.,a  Zainteresowane drużyny o terminie i miejscu
        rozgrywek powiadomieni zostaną pocztą elektroniczna odrębnym komunikatem

ZWYCIEZCY TURNIEJÓW WOJEWÓDZKICH DZIEWCZĄT 
          I CHŁOPCÓW  REPREZENTOWAĆ BĘDĄ  WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
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          NA OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU ,KTÓRE ODBEDZĄ SIĘ :
                            DZIEWCZĘTA  1 – 7 .08.2015 W  PRÓSZKOWIE K/ OPOLA
                            CHŁOPCY          7 – 13. 08.2015   W SŁUBICACH

          VIII. NAGRODY
Organizatorzy, współorganizatorzy i sponsorzy poszczególnych etapów 
rozgrywek / I,II i III zabezpieczają dla zwycięskich zespołów puchary, i dyplomy.
W Finale wojewódzkim nagrody -  puchary, medale, dyplomy dla wszystkich drużyn
oraz dla  wyróżniających się zawodników  /najlepszy strzelec,  bramkarz,  zawodnik
zabezpiecza organizator WZ LZS Lublin

IX  ZASADY FINANSOWANIA
       Koszty organizacyjne zawodów etapu I  pokrywają bezpośredni organizatorzy               
          Koszty organizacyjne zawodów etapu II i III  pokrywa WZ LZS Lublin
            / przygotowanie boiska szatni ,nagłośnienia, ekwiwalent sędziowski//         

Koszty uczestnictwa pokrywają  uczestniczące zespoły

X. UWAGI  KOŃCOWE
Sprawy sporne /protesty/ będą rozpatrywane przez Sędziego Gł. I Przedstawiciela WZ
LZS..
Komisje  nie  będą  rozpatrywać  protestów  dotyczących  decyzji  podjętych  przez
sędziego na boisku.
W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.
Odpowiedzialny za Turniej Piłkarska Kadra Czeka  z ramienia WZ LZS jest Wacław
Słomkowski Wiceprzewodniczący WZ LZS   -/ tel. 604 643 662/ 

Wojewódzki Zrzeszenie LZS 
w Lublinie.
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