
KOMUNIKAT
32  Ogólnopolskiego Turnieju LZS Chłopców

„Piłkarska Kadra Czeka”  2016 – rocznika 2001 i młodsi
im. Stanisława Tymowicza

(turniej szczebla wojewódzkiego)

Patronat honorowy:  Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław 
Struk, Wojewoda Pomorski – Dariusz Drelich, Prezes Pomorskiego Związku 

Piłki Nożnej – Radosław Michalski oraz Janusz Kupcewicz

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Samorządu Województwa Pomorskiego  

 R E G U L A M I N
 

I.   CEL  

• Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i 
młodzieży 

• Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo dzieci i młodzieży do 
uprawiania piłki nożnej oraz dalszego szkolenia w  sekcjach  klubowych.

• Promowanie wyróżniających się młodych piłkarzy/piłkarek  do szkolenia 
centralnego        w systemie selekcyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej.
• Promocja pozytywnych zachowań w sporcie, zdrowej rywalizacji sportowej 
wśród dzieci i młodzieży -  propagowanie  idei „fair play”.

• Wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym.
• Promocja zdrowego trybu życia, umożliwienie spędzania czasu wolnego w 
sposób aktywny i atrakcyjny dla młodego pokolenia.

• Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej 
postawy obywatelskiej.

• Wyłonienie najlepszych drużyn Pomorskiego Zrzeszenia LZS poprzez eliminacje 
środowiskowe – regionalne i awans mistrza województwa pomorskiego LZS do 
finału centralnego w Słubicach (w dniach 08 – 14 sierpnia 2016 r.).

II.   ORGANIZATORZY,     WSPÓŁORGANIZATORZY  

• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
• Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
• Samorząd Województwa Pomorskiego
• Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku
• Związek Gmin Pomorskich
• Starostwo Powiatowe w Gdańsku
• Powiatowe Zrzeszenie LZS w Starogardzie Gdańskim
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

              III.   TERMIN     I     MIEJSCE  



• Eliminacje gminne, międzygminne, powiatowe  -   do 30.04.2016 r.
•  7  Turniejów półfinałowych:  Żelistrzewo,  Żukowo,  Skarszewy,  Smętowo 

Graniczne, Trąbki Wielkie, Dzierzgoń, Jezierzyce– do 31.05.2016 r.
• Finał wojewódzki  -  14.06.2016 r. 

(miejsce: Stadion im. olimpijczyka Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim)

IV. UCZESTNICTWO       

1. W turnieju biorą udział drużyny chłopców z terenu gmin i małych miast woj. 
pomorskiego związane z działalnością LZS, rocznika 2001 i młodsi.              

2. Do startu w obu w imprezie mają prawo drużyny:   
a. z klubów Zrzeszenia LZS 
b. reprezentacje złożone z uczniów danej szkoły będących członkami istniejącego w 

szkole  LZS/ULKS/LUKS z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

3. PODZIAŁ NA GRUPY:

Region I   organizator OKSiT Pucka p. Wiesław Oberyg tel. 608 341 880
     Żelistrzewo, Starzyno, Mrzezino, Kosakowo, Krokowa, Gniewino

Region II  organizator GKS Żukowo p. Kazimierz Kassin tel. 510 259 832
                   Żukowo, Gowidlino, Luzino, Chmielno, Somonino, Bojano, Borzytuchom, Linia

Region III organizator GZ LZS, GOSiR Skarszewy p. Wiesław Szczodrowski tel. 513 150 007
                    Skarszewy, Godziszewo, Więckowy, Pogódki, Szczodrowo

Region IV org. SKF LZS Pogoń Smętowo Graniczne p. Franciszek Kaszubowski tel. 518 781 315
                    Smętowo Graniczne, Lubichowo, Bobowo, Osiek, Zblewo, Pączewo

Region  V org. GZ LZS Trąbki Wielkie p. Tomasz Kempa tel.  663 535 618
                    Trąbki Wielkie, Wielki Klincz, Nowa Karczma, gmina Pruszcz Gdański, Przywidz, Osice

Region VI org. Powiśle Dzierzgoń p. Krzysztof Mamcarz tel. 784 959 252
     Dzierzgoń, Lichnowy, Rakowiec Gardeja, Stegna, Stare Pole

 
Region VII  org. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk p. Zbigniew Podolak tel. 693 445 712
                      Jezierzyce, Sycewice, Objazda, Ustka, Kwakowo

• Lista imienna zgłoszonych do rozgrywek może liczyć 
maksymalnie 24  zawodników i musi być potwierdzona  przez zgłaszającą 
jednostkę organizacyjną (dyrekcję szkoły/klub). 

• Skład osobowy drużyn uczestniczących w turnieju  nie 
może  być  zmieniony do rozgrywek wojewódzkich –  tj. do finału 
wojewódzkiego w Starogardzie Gdańskim.

• Do finału centralnego w  Słubicach w wyłonionej 
drużynie można  wymienić  tylko 2 zawodników na zawodników ze 
wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach wojewódzkich.    

• Na wszystkich szczeblach rozgrywek  lista 
zgłoszonych do gry zawiera 18 zawodników.

 
1.i..4. Wymagana dokumentacja do weryfikacji: 

• aktualne legitymacje szkolne



• legitymacje LZS z opłaconymi składkami
• aktualne badania lekarskie (karty zdrowia lub lista imienna potwierdzona przez 

lekarza/dyplomowaną pielęgniarkę szkolną)
• w przypadku zawodników klubowych - karty sztywne z przynależnością klubową 

lub zaświadczenia z PZPN
• w przypadku zawodników nie posiadających kart sztywnych poświadczenie 

Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, że zawodnik nie jest zarejestrowany w PZPN
• ubezpieczenie od NNW (szkolne). 

 
V. ZAŁOŻENIA     ORGANIZACYJNE  

1. Głównym organizatorem 32 edycji turnieju na szczeblu regionalnym i wojewódzkim 
jest Rada Wojewódzka Pomorskiego Zrzeszenia LZS przy współpracy z 
organizatorami sportu,  gminnymi  zrzeszeniami  LZS, klubami LZS, gminnymi 
ośrodkami sporu i szkołami.
2.  W regionach organizatorami rozgrywek w imieniu RW LZS są kluby LZS, szkoły, 
gminne zrzeszenia LZS oraz gminne ośrodki sportu. Zawiadamiają o miejscu, dacie i 
godzinie rozgrywek, przygotowują i przeprowadzają turniej oraz sporządzają 
wymaganą dokumentację i komunikat końcowy z imprezy. Mile widziane 2-3 zdjęcia 
wraz ze sprawozdaniem w formie elektronicznej, które  dostarczają do RW PZ LZS w 
Gdańsku drogą e-mailową na adres: pomorskielzs@wp.pl i  do  koordynatora 
wojewódzkiego  e-mail:  mgotartowski@o2.pl   lub bezpośrednio do Biura Rady 
Wojewódzkiej w Gdańsku, przy ul. Al. Zwycięstwa 51 (kod pocztowy PZ LZS 80-207 z 
dopiskiem – „Dom Sportu”).
3. Zabezpieczenie techniczne turnieju (przygotowania zawodów, plakatów, 
dokumentacji, obsady sędziowskiej i medycznej należy do bezpośredniego 
organizatora imprezy.
4.  RW LZS dostarczy po 3 puchary, dofinansuje lub sfinansuje sędziów zawodów 
oraz  dostarczy  nagrody  rzeczowe  (indywidualne  uzgodnienia  z  Wojewódzkim 
Koordynatorem Turnieju tel. 539 904 328).
5. Organizatorzy turnieju wszystkich szczebli zobowiązani są do podania uczestnikom 
informacji, że impreza dofinansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
Samorządu Województwa Pomorskiego i innych Samorządów, Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej i innych.

VI. SPRAWY     FINANSOWE  

1. Na szczeblu gminnym i międzygminnym większość kosztów pokrywają 
organizatorzy;  opieka  medyczna,  udostępnienie  obiektów  sportowych, 
poczęstunek.  RW  PZ  LZS  dostarcza  puchary,  kilka  nagród  rzeczowych  oraz 
partycypuje w kosztach obsługi sędziowskiej.

2. W finale wojewódzkim –  RW PZ LZS (sędziowie, opieka medyczna, posiłek 
regeneracyjny, piłki do gry, nagrody rzeczowe, puchary) i współorganizatorzy.

3. Na szczeblu krajowym (drużyna awansująca do finałowej 16-stki) koszty ponoszą 
organizatorzy i sponsorzy w wysokości 40 zł za I etap  i  40 zł za II etap - finałowy.

4. Piłki do szkolenia na finale centralnym dla każdego zawodnika pozyskane 
zostaną z Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku.

VII. REGULAMIN     ROZGRYWEK     

1. W rozgrywkach obowiązują przepisy PZPN dla kategorii juniora młodszego oraz 
postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie. 

2. Czas gry – 2 x 15 minut na szczeblach podstawowym i w finale wojewódzkim (z 
przerwą 5 minutową), systemem „każdy z każdym”. 

mailto:pomorskielzs@wp.pl


3. Ubiór: stroje (koszulka, spodenki, getry) jednolite dla całej drużyny, obuwie 
piłkarskie z wyłączeniem wkrętów, obowiązkowe ochraniacze piłkarskie, zgodnie z 
przepisami PZPN.

4. Boisko – trawiaste lub z nawierzchnią sztuczną.
5. Piłki: nożne nr 5.
6. Ilość zmian w meczu: 7 - w tym bramkarza (nie ma zmian powrotnych).
7. Kary: wychowawcze –  1 - 10 minut oraz wykluczenie w meczu w przypadku 

otrzymania czerwonej kartki.
Otrzymanie czerwonej kartki wyklucza zawodnika z udziału w kolejnym meczu na 
danym szczeblu rozgrywek. Wybitnie niesportowe zachowania będą 
rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów.

8. Punktacja:
a/ za zwycięstwo - 3 punkty
b/ za remis - 1 punkt

       c/ za przegraną - 0 punktów

Kolejność drużyn na wszystkich etapach rozgrywek ustala się wg następujących 
zasad:
a/ liczba zdobytych punktów 
b/ wynik bezpośredniego meczu (dot. dwóch zainteresowanych  drużyn)
c/ korzystniejsza różnica bramek

             d/ większa ilość zdobytych bramek
e/ w przypadku równej ilości punktów przez więcej jak dwie drużyny o kolejności 
decyduje   mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

VIII. SYSTEM     ROZGRYWEK,     KLASYFIKACJA  

• W eliminacjach –  określają organizatorzy.  Do  4  drużyn  systemem  "każdy  z 
każdym", powyżej 4 w grupach "każdy z każdym" i o miejsca III i I

• do finału awansują zwycięzcy siedmiu turniejów półfinałowych oraz druga drużyna 
z najliczniejszej grupy półfinałowej

• W finale wojewódzkim – system „każdy z każdym”  w  dwóch  grupach  po  4 
drużyny

• Podczas trwania rozgrywek finałowych  będą prowadzone następujące 
klasyfikacje:
1/ drużynowa
2/ fair play
3/ najlepszy zawodnik
4/ najlepszy bramkarz
5/ król strzelców
6/ najaktywniejszy zawodnik

    
IX. NAGRODY     I     WYRÓŻNIENIA  

• Na szczeblu gminnym i międzygminnym: wg możliwości organizatorów, 
sponsorów, klubów i innych.
• W turniejach półfinałowych 7 regionów i finale wojewódzkim: puchary, nagrody 
rzeczowe, dyplomy.
• Koszty udziału najlepszej drużyny w finale centralnym w Słubicach ponoszą: 
Krajowe Zrzeszenie LZS i w części –  Pomorskie Zrzeszenie LZS (transport, 
opłaty wpisowe).

X. POSTANOWIENIA     I     UWAGI      KOŃCOWE  



1. Sprawy sporne rozstrzygane będą na szczeblu wojewódzkim przez 
powołaną Komisję Odwoławczą po wpłaceniu kaucji w wysokości 200zł/protest, 
która w przypadku nie uznania protestu przechodzi na rzecz organizatora.
2. KARY za start nieuprawnionych zawodników: dyskwalifikowana z 
turnieju i dalszego udziału w rozgrywkach  wszystkich szczebli. Zawody z 
udziałem drużyny zdyskwalifikowanej zostają zweryfikowane na 3-0 
(walkower). Drużyna otrzymuje dodatkową  karę dyskwalifikacji na kolejne 
dwa lata.
3. Organizatorzy finału  zapewniają: obsługę sędziowską, puchary, dyplomy, 
piłki do gry, opiekę medyczną, dożywianie, wodę do picia – PZ LZS.
4. Organizatorzy wszystkich szczebli rozgrywek nie odpowiadają za:

a. rzeczy zagubione i zaginione podczas imprez,
b. za wypadki powstałe z winy uczestników i osób postronnych,
c. za brak aktualnych badań lekarskich zawodników dopuszczających do udziału w 

rywalizacji sportowej.
5. Organizatorzy wszystkich szczebli stosują protokoły meczów uproszczone 
(wzór na stronie www.lzs-pomorski.pl) oraz przekazują do Biura RW PZ LZS przy 
Al. Zwycięstwa 51 oryginały protokołów i Komunikat Końcowy z wynikami 
(poprzedzone przesłaniem wyników turnieju drogą elektroniczną na adres 
pomorskielzs@wp.pl)
6. Prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega dla 
siebie organizator.
7. Regulamin zamieszczono na stronie PZ LZS: www.l  zs-pomorski.pl  

Gdańsk, 26.04.2015r.
       ZA ORGANIZATORA

                                                                                     Marek Gotartowski
            Koordynator Wojewódzki Turnieju

                                         Piłkarska Kadra Czeka

http://www.lzs-pomorski.pl/
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