
                                                    Komunikat nr 1 
w sparawie organizacji zawodów sportowych LZS 

województwa łódzkiego w najbliższym czasie. 
 
 

W związku z stanem epidemii w naszy kraju w chwili obecnej jest zakaz organizacji imprez 
sportowych. Jednak wg informacji płynących z KPRM w trzecim etapie uwolnień zakazów i 
ograniczeń dla ludności wynikających ze skutów pandemii planowane jest przywrócenie zgody na 
organizację imprez sportowych na otwartym terenie do 50 osób bez publiczności. 
 W związku z powyższym planujemy organizację wojewódzkich zawodów sportowych 
spełniając wymagane warunki na dzień dzisiejszy. Każde nowe decyzje i komunikaty rządowe o 
ograniczeniach będą na bieżąco uwzględnioane w naszych regulaminach i postanowieniach. 
 
Wojewódzki Turniej Piłkarski "Piłkarska Kadra Czeka chłopców" 
Wojewódzki Turniej Piłkarski "Piłkarska Kadra Czeka dziewcząt" 
Finał wojewódzki miejsce : Kleszczów dziewcząt, chłopców  termin II połowa czerwca 
Udział 3 drużyn (gospodarz oraz  zwycięzcy dwóch grup półfinałowych. 
1/2 Finału – dwa turnieje półfinałowe z udziałem po 3 druzyny w każdym 
1/4 Finału – turnieje w 4 grupach po 3 drużyny 
dalsze eliminacje w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. 
Eliminacje gminne i powiatowe wg. poniższych zasad mogłyby się odbyć w II połowie maja 
 i I połowie czerwca 
Drużyny  w danym turnieju  mogą liczyć maksymalnie 15 osób (łącznie z trenerami i osobami 
towarzyszącymi np. kierowca). Wynika z tego, że maksymalnie może uczestniczyc 14 zawodników 
w tym obowiązkowo opiekun – trener. Na chwilę obecną zawody będą mogły się odbyć bez 
publiczności. Łącznie może uczestniczyć w zawodach  50 osób (uczestnicy, osoby towarzyszące, 
sędziowie, organizatorzy) bez publiczności. 
 
Wojewódzki Turniej Piłkarski "Mała Piłkarska Kadra Czeka chłopców" 
Wojewódzki Turniej Piłkarski "Mała Piłkarska Kadra Czeka dziewcząt" 
Finał wojewódzki miejsce: Bełchatów – dziewczęta, Nieborów – chłopców,  II połowa czerwca 
Udział 4 drużyn (gospodarz oraz  zwycięscy trzech grup półfinałowych. 
1/2 Finału – trzy turnieje półfinałowe z udziałem po 3 drużyny w każdym 
1/4 Finału – turnieje w grupach po 3 drużyny 
dalsze eliminacje w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. 
Drużyny  w danym turnieju  mogą liczyć maksymalnie 11 osób (łącznie z trenerami i osobami 
towarzyszącymi np. Kierowca). Wynika z tego, że maksymalnie może uczestniczyć 11 zawodników 
w tym obowiązkowo opiekun – trener. Na chwilę obecną zawody będą mogły się odbyć bez 
publiczności.   
 Kolejne imprezy, które planujemy zorganizaować to min.Wojewódzkie Biegi Sztafetowe w 
Zelowie. W jednym dniu odbyłyby się biegi dla szkół podstawowych, a w drugim dla szkół 
ponadpodstawowych. W poszczególnych zawodach będzie brało udział po 7 drużyn 5.osobowych. 
Drużynie może towarzyszyć 1 osoba (trener, opiekun, kierowca). Sposób doboru drużyn, które będą  
brały udział w Wojewódzkich Biegach  Sztafetowych zostanie ustalony w dokonaniu  zgłoszzeń.  
Możliwe bęzie przeprowadzenie eliminacji międzypowiatowych.    
 Biorąc pod uwagą  powyższe fakty, prosimy o wstępne zgłoszenia drużyn, które będą 
reprezentować poszczególne powiaty w systemie rozgrywek w/w imprez. 
Termin zgłoszeń drużyna do udziału w w/w imprezach ustala się na dzień 6 maja br. 
Po tym terminie Prezydium WZ LZS ustali miejsca i terminy poszczególnych etapów rozgrywek 
oraz dostosuje szczegóły organizacji zawodów do aktualnego stanu prawnego wynikającego z 
epidemii koronawirusa.   
 Nadmieniamy, że koszty organizacji rozgrywek i eliminacji wojewódzkich będą zabezpieczone 
przez WZ LZS w Łodzi. Koszty przyjazdu na zawody będą kosztami jednostek delegujących. 


