
REGULAMIN 
Finału Wojewódzkiego Turnieju 

„MAŁA PIŁKARSKA KADRA CZEKA” -  Dziewcząt 
w 2020 r. 

 
1. CEL 

- wyłonienie mistrza województwa łódzkiego, 
- popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt, 
- realizacja programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. 

 
2. ORGANIZATOR 

- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi, 
- Urząd Marszałkowski w Łodzi, 
- Gmina Moszczenica, 
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie Tryb. 

 
3. TERMIN I MIEJSCE 

Finał wojewódzki odbędzie się: 
03.07.2020 r. (piątek) godz. 10:00 – Boisko Orlik przy Stadionie GLKS Włókniarz Moszczenica 
Przyjazd ekip do godz. 9:20. Odprawa techniczna – godz. 9:40. Zawody godz. 10:00  
Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 20.06.2020 r. 

     na e-mail: dominika.byk@lodzkielzs.pl w temacie należy wpisać „Zgłoszenie na zwody MPKCZ Dzi” 
4. UCZESTNICTWO 
     W turnieju prawo startu mają drużyny składające się z zawodniczek w roczniku 2007 r. i młodsze: 

a/  z klubów Zrzeszenia LZS 
b/  reprezentacje szkół, 
 Zawodniczki zarejestrowane z Zawiązkach Piłki Nożnej zobowiązane, są przedłożyć karty zawodnicze. 
 Lista imienna może liczyć maksymalnie 10 zawodniczek i powinna być potwierdzona 
 przez zgłaszającą jednostkę organizacyjną. 
 Zawodniczki zobowiązane są posiadać: aktualne legitymacje szkolne, aktualne badania lekarskie,           
Wszystkie drużyny startujące w rozgrywkach zobowiązane są posiadać ubezpieczenie od następstw        
nieszczęśliwych wypadków  

 
5.  Zgłoszenie i system rozgrywek 

System rozgrywek i czas gry zostanie ustalony po zgłoszeniu drużyn na odprawie technicznej w dniu 
zawodów. 
Na boisku występuje 5 zawodników (4 w polu + bramkarz) 
Zmiany lotne jak w hokeju. 
 

6. ZASADY FINANSOWANIA 
- koszty przejazdu, diet jednostki delegujące 
- koszty organizacyjne pokrywa organizator 

 
7. NAGRODY 

- za zajęcie I-IV miejsca w finale wojewódzkim puchary, medale za miejsca I-III.  
- najlepszy strzelec i bramkarz w kategorii chłopców statuetka. 
- mistrz województwa reprezentować będzie województwo łódzkie w finale ogólnopolskich. 

 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zawody odbywają się zgodnie z: 
w pierwszej kolejności: wg regulaminu wojewódzkiego, 
w drugiej kolejności:  wg przepisów PZPN 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania mistrzostw. 
- w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje WZ LZS Łódź w konsultacji z Sędzią Głównym, 
  

  
WZ LZS w Łodzi 


