
 
 
 
 
 
 
 
 

R E G U L A M I N 

Mistrzostw Województwa WMZ LZS Drużyn 11 osobowych  

w piłce nożnej 2014  

Finały Mistrzostw rozegrane zostaną w ramach: 

Turnieju  Piłki Nożnej 
o „Memoriał Mariana Łubowicza”  
Na Terenie Gm. Ełk w dniach 26-27.07.2014 

I. Cel 
Celem turnieju jest: 

 Wprowadzenie aktywności ruchowej dla mieszkańców wsi poprzez sport, umożliwienie czynnego 
wypoczynku w czasie wolnym. 

 Wspieranie realizacji priorytetów Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w szczególności 
dotyczących integracji społecznej i wyrównywania szans poprzez sport; 

 Propagowanie kulturalnego dopingowania i zachowania się podczas imprez sportowych, 
 Wyłonienie najlepszej drużyny w województwie środowisk wiejskich i małomiasteczkowych w roku 2014 
 Przygotowanie drużyn LZS do rozgrywek sezonu 2014/2015 

II Termin i miejsce 
Finał zostanie rozegrany w dniach   26-27.07.2014 roku na terenie Gm. Ełk 
- turnieje eliminacyjne                     19-20.07.2014 roku wg późn. komunikatu 

III Organizator 
Organizatorem jest: 
- Warmińsko – Mazurskie Zrzeszenie LZS   
- Urząd Gminy Ełk, Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku 
- Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
- Starostwo Powiatowe w Ełku 
- Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klubu Sportowy „ Pojezierze Ełckie” 
- Gminne Zrzeszenia LZS i Gminy uczestniczące w turnieju i będące gospodarzami turniejów  
  eliminacyjnych 

 

IV. Uczestnictwo 
W turnieju mogą uczestniczyć drużyny środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, członkowie 
LZS z woj. warmińsko – mazurskiego bez względu, w jakiej klasie rozgrywek OZPN uczestniczą.  
Zawodnicy uczestniczących drużyn zobowiązani są posiadać: 
- aktualne badania lekarskie 
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 
 



V. Sposób przeprowadzenia 
 
Do rozgrywek gmina może zgłosić maksymalnie 2 zespoły.  
W Finale Mistrzostw weźmie udział od 12 do 16 drużyn w zależności od ilości zgłoszeń.  
W przypadku większej ilości zgłoszonych drużyn zostaną rozegrane eliminacje rejonowe 
Do Finału bez eliminacji kwalifikuje się Mistrz WMZ LZS z 2013 roku (Czarni Rudzienice) oraz 1 
drużyna z gminy Ełk. System gier i czas gry podczas Finału oraz ewentualnych eliminacji ustalą 
organizatorzy po otrzymaniu zgłoszeń 
Program Finału:  
* 26.07.2014 (sobota)– turniej wstępny w grupach na 4 boiskach 
* 27.07.2014 (niedziela) – półfinały, następnie mecze o miejsca (4 zespoły) 
Zgłoszenia należy przesłać do Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie najpóźniej do dn. 
30.06.2014 r, ewentualnie z podaniem oferty organizacji turnieju rejonowego. (tel, fax 89 / 533 14 89, 
email: wmz@lzs.olsztyn.pl 

 

VI. Zasady finansowania 
 
Koszty organizacyjne finału wojewódzkiego w tym posiłek w dniu 26.07.2014 roku dla wszystkich 
uczestników oraz zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 26.07.2014 do obiadu 27.07.2014 dla 4 
zespołów, które zakwalifikują się do dalszej fazy rozgrywek pokrywają organizatorzy. 
 
Pozostałe koszty, w tym koszty organizacyjne turniejów kwalifikacyjnych pokrywają uczestniczące 
zespoły. 

VII. Nagrody 
 

Zawodnicy drużyn, które zajmą miejsca I – III otrzymają medale. 
Drużyny, które zajmą miejsca I – IV otrzymają puchary, dyplomy, nagrody w postaci sprzętu sportowego. 
Dla najwszechstronniejszego zawodnika, najlepszego bramkarza, króla strzelców wręczone zostaną 
okolicznościowe statuetki 

VIII. Postanowienia końcowe 
Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie dla organizatorów. 
 
 


