
 

                           
              

 
Komunikat Organizacyjny 

 
 Finału Centralnego 7  Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt 

      „Mała Piłkarska Kadra Czeka”  imienia Marka Procyszyna -   
Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Piłce Nożnej 

 
Pod Patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 
Finał Centralny dofinansowany jest  ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 
Organizatorzy 

 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

 Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu 
 

 
     Partnerzy, Sponsorzy 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 Marszałek Województwa Opolskiego 

 Polski Związek Piłki Nożnej 

 Opolski Związek Piłki Nożnej 

 Urząd Gminy Reńska Wieś 

 LKS  Śląsk Reńska Wieś 
 

Termin i miejsce 

 Termin:  6 - 8 lipca 2018 r.  

 Miejsce:  Reńska Wieś – Stadion Sportowy ul. Brzegowa 11, 47-208 Reńska Wieś. 
Przyjazd reprezentacji wojewódzkich powinien nastąpić  6.07.2018 r. do godz. 1500  do Bursy Szkolnej 

(Kędzierzyn-Koźle  ul. Piastowska 19).  

1. Uczestnictwo (dla przypomnienia) 
 

 W turnieju biorą udział drużyny będące członkami  Zrzeszenia LZS (LZS/LKS)  urodzonych  w 2005r. i młodsze. 

Drużyna zgłoszona do turnieju musi posiadać listę wypełnioną alfabetycznie zgodną z formularzem 

zgłoszeniowym. Lista imienna może liczyć maksymalnie 20 zawodniczek (start 10 zawodniczek) oraz 2 osoby 

towarzyszące w tym trener (od eliminacji do finałów)  i powinna być  potwierdzona przez zgłaszającą jednostkę 

organizacyjną. W przypadku kontuzji lub innego zdarzenia losowego jednostka zgłaszająca ma prawo 

dokooptować do swojego składu inną zawodniczkę, która nie uczestniczyła na żadnym szczeblu rozgrywek w 

innej drużynie. 

W trakcie danej edycji turnieju w danym roku zawodniczka może reprezentować jedną drużynę (w przypadku 
odpadnięcia drużyny zawodniczka nie ma prawa przejść do innej drużyny i uczestniczyć w turnieju). 
 



2. Zgłoszenia  (wzór listy imiennej w załączeniu)  do finału należy przesłać do KZ LZS w W-wie na adres e-mail: 
iwona.kania@lzs.pl z odpisem do bezpośredniego organizatora imprezy tj. WZ LZS w Opolu na adres e-mail: 
wzlzsopole@op.pl - najpóźniej do dnia 29.06.2018 r.  

3. Weryfikacja:   wymagane będą dokumenty:   

 aktualna legitymacja szkolna  

 lista uczestników potwierdzona przez WZ LZS 

 karta zgłoszenia z przynależnością klubową lub aktualny wydruk z Extranet  

 aktualne badania lekarskie (indywidualne lub listę zbiorczą potwierdzoną przez   
lekarza). 

4. Miejsce zakwaterowania, wyżywienia i rozgrywek: 

Zakwaterowanie i wyżywienie  – Bursa Szkolna w Kędzierzynie Koźlu ul. Piastowska 19. Miejsce rozgrywek - 
Stadion Sportowy w Reńskiej Wsi. Odległość bursy od stadionu w Reńskiej Wsi wynosi około 3 km - dojazd  
- przez miasto Koźle około 1 km i 2 km od granicy miasta do stadionu. 
 

 
5. Sprawy finansowe:   

 
Koszty organizacyjne 

             Koszty organizacyjne, promocyjne i nagród  w  turnieju pokrywają  organizatorzy, partnerzy i sponsorzy. 

             Koszty wpisowego 

Koszty wpisowego  w wysokości 30 zł od osoby pokrywają  zainteresowane kluby, uczestnicy lub WZ LZS.  
Konto do wpłat wpisowego:  
konto KZ LZS:  Bank Millenium S.A. nr  68 1160 2202 0000 0000 2991 3604. 
Prosimy o podanie danych do rachunku   przy wpłacie i przy zgłoszeniu  mailowym. 

 

 Koszty pobytu 

Koszty  przejazdu oraz wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 150 zł od osoby (75 zł x 2 dni) -  pokrywają  

zainteresowane kluby, uczestnicy lub WZ LZS. 

Konto do wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie:  

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS  ul. Barlickiego 13 45-083 Opole 

               Konto:  Bank Zachodni WBK SA  84 1090 2138 0000 0005 5609 7439 

 

Prosimy o podanie danych do rachunku przy wpłacie i przy zgłoszeniu mailowym. 

 

 
6. Sprawy różne 

1/ Na odprawie technicznej przed losowaniem zostaną rozdane materiały potrzebne do rozgrywek          
(informator z tabelami rozgrywek i programem minutowym).  

2/ Osoba odpowiedzialna za sprawy turniejowe: 

 kierownik turnieju :  Wojciech Morka  nr tel.  502 035 453 
 

3/ Uczestnicy Turnieju MPKC powinni zabrać ze sobą stroje kąpielowe - jest zaplanowany  wyjazd na krytą 

pływalnię do Kędzierzyna - Koźla 

             4/ w załączeniu wzór zgłoszenia (załącznik nr 1). 
 

 
Warszawa, 20.06.2018 r.                                            KRAJOWE ZRZESZENIE 

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 
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