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                     „Wakacje z Piłką Nożną – 2014” 

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO 

                   NIE WYJEŻDŻASZ NA WAKACJE ?  ZAGRAJ W PIŁKĘ ! 

Limanowski Podokręg Piłki Nożnej w Limanowej serdecznie zaprasza do udziału          

w turnieju piłkarskim „Wakacje z Piłką Nożną – 2014” 

Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy chłopcy urodzeni w 2001 roku i młodsi, 

zamieszkali na terenie powiatu limanowskiego / dopuszcza się możliwość uczestnictwa   

w poszczególnych drużynach dziewcząt, każda dziewczynka winna przedstawić zgodę 

rodziców i lekarza na grę w drużynie chłopców oraz posiadać dokumenty określone 

przez regulamin turnieju/. 

Zawody rozgrywane są w formule otwartej - udział w turnieju jest bezpłatny                    

a Limanowski Podokręg zapewnia: boiska. sędziów, opiekę medyczną, napoje itp. 

W turnieju mogą brać udział drużyny: 

 klubowe, 

 szkolne, 

 środowiskowe (składające się z zawodników zamieszkałych na terenie jednej 

gminy) 

W rozgrywkach mogą uczestniczyć: 

 zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych, 

 zawodnicy niezrzeszeni. 

Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są posiadać: 

 aktualne LEGITYMACJE SZKOLNE, 

 aktualne badania lekarskie (indywidualne lub listę zbiorczą potwierdzoną przez 

lekarza), 

 karty zgłoszenia z przynależnością klubową , 

 zawodnicy niezrzeszeni winni posiadać pisemną zgodę rodziców lub pełnoletniego 

opiekuna na udział w zawodach. 

W trakcie jednej edycji zawodów jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę (w 

przypadku odpadnięcia drużyny zawodnik nie ma prawa przejść do innej drużyny). 

TURNIEJE GMINNE rozegrane zostaną w terminie do 27.07.2014 roku – awans do 

turnieju powiatowego uzyska 1 drużyna z gminy. 

Turnieje gminne planujemy rozegrać na terenie miast Limanowa i Mszana Dolna oraz 

gmin: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, 

Niedźwiedź, Słopnice i Tymbark. 
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TURNIEJ POWIATOWY rozegrany zostanie w terminie do 10.08.2014 - awans do 

turnieju subregionalnego uzyskają  2 drużyny z  turnieju powiatowego, 

Zgłoszenia do turnieju należy składać do Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej        

34-600 Limanowa ul. Zygmunta Augusta 35  - email: limppn@onet.pl, w terminie do 

dnia 16 lipca 2014r.,  informacje telefoniczne tel 501 964 717 

Regulamin turnieju w załączeniu. 

 

 

 

mailto:limppn@onet.pl

