
 

R E G U L A M I N 
Mistrzostwa Województwa WMZ LZS w 5-cio osobowej  

halowej piłce nożnej  
dla mieszkańców wsi i małych miast Mężczyzn 2021 

Cel 
- popularyzacja piłki nożnej w śród mieszkańców wsi i małych miast 
- wprowadzenie masowej aktywności ruchowej dla mieszkańców wsi poprzez grę w piłkę 

nożną 
- umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym dla mieszkańców wsi 

Termin i miejsce 
- Finał wojewódzki    18.12.2021  – Byszwałd G. Lubawa HALA GMINNA  godz. 10.30 

Organizator 
- Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie LZS 
- Gmina Lubawa, GZ LZS Lubawa 
- Samorząd Województwa W-M 

Uczestnictwo 
W turnieju mogą uczestniczyć drużyny ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców. 

      Zawodnicy uczestniczących drużyn winni posiadać: 
■ aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NW 
■ zameldowanie na terenie gminy którą reprezentują 

Zgłoszenia 
Zgłoszenia drużyn do udziału w turnieju należy przesłać (email: wmz@lzs.olsztyn.pl) do  
Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie najpóźniej do dnia  10.12.2021 r.   
    
Gmina do rozgrywek może zgłosić jedną drużynę 

Sposób przeprowadzenia 
Turniej Finałowy zostanie rozegrany z udziałem max 6 zespołów, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi dla gry w piłki nożnej 5 osobowej w hali. Do turnieju Finałowego zostaną 
zakwalifikowane drużyny na podstawie dokonanych zgłoszeń, decyduje kolejność zgłoszenia  
Po wskazanym terminie zgłoszeń to jest po 10.12.2021 na stronie www.lzs.olsztyn.pl 
przedstawiona zostanie lista zakwalifikowanych zespołów do turnieju Finałowego. 

Nagrody 
Drużyny biorące udział w Finale Wojewódzkim otrzymają puchary. 
Zawodnicy drużyn które zajmą miejsca I - III otrzymają medale 
   
Zasady finansowania 
Koszty organizacyjne finału Wojewódzkiego pokrywa Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie LZS w 
Olsztynie w tym posiłek regeneracyjny 
Postanowienia końcowe 
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Warmińsko Mazurskiego Zrzeszenia 
LZS.  

                 WMZ LZS

mailto:wmz@lzs.olsztyn.pl
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