
 

Komunikat Organizacyjny  

III Mistrzostw Województwa Lubelskiego Szkół Medycznych i Kolegiów 

w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn 

o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego' Chełm - 2012  

Cel: 1)   Integracja środowiska szkół i kolegiów prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego, 

2)  Wyłonienie Mistrza Województwa w halowej piłce nożnej mężczyzn szkół i kolegiów prowadzonych przez SWL 

w roku szkolnym 2011/2012  

Organizatorzy: Departament Kultury Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego WL w Lublinie 

Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie 

Termin i miejsce: 22 marca 2012 r. (czwartek) w godzinach 9.00 -15.00., Miejska Hala Sportowa - MOSiR ul. Graniczna 2 

(główna arena, otwarcie i zamknięcie turnieju) oraz Hala Sportowa SP nr 5, ul. I Pułku Szwoleżerów 1.  

Forma zawodów -jednodniowy turniej piłkarski  

Uczestnicy: MSZ Biała Podlaska, MSZ Biłgoraj, MSZ Chełm, MSZ Janów Lubelski, MSZ Lublin, MSZ Parczew, 

MSZ Puławy, MSZ Zamość, NKJO Zamość (razem 9 reprezentacji) 

Ogólne zasady udziału w zawodach: W reprezentacji poszczególnych szkół/kolegiów mogą występować jedynie 

aktualni uczniowie/słuchacze danej szkoły/kolegium w r. szkol. 2011/2012; Imienne „Zgłoszenie" (na załączonym 

druku) opatrzone pieczęcią szkoły/kolegium, podpisane przez dyrektora i nauczyciela wf/opiekuna drużyny, należy 

dostarczyć do biura turnieju w dniu zawodów; Każdy z zawodników zobowiązany jest do posiadania przy sobie dowodu 

osobistego, lub innego dokumentu tożsamości, na podstawie którego organizatorzy zweryfikują uczestników zawodów; 

Wszelkie próby nieuczciwego udziału w zawodach osób niebędących uczniami/słuchaczami danej szkoły/kolegium, 

będą karane dyskwalifikacją drużyny oraz pociągnięciem do odpowiedzialności opiekunów ; Do udziału w turnieju 

można zgłosić maksymalnie -12 zawodników. 

Szczegółowe zasady organizacyjne zawodów: zawarte są w Regulaminie (w załączeniu) Nagrody: drużyny, które zajmą 

miejsca od I do III otrzymują puchary i medale , wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymują dyplomy, wyróżnienia 

indywidualne otrzymują „król strzelców" i „najlepszy bramkarz". Informacje dodatkowe: Koszty związane z dojazdem na 

zawody ekipy ponoszą we własnym zakresie; Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność; Organizatorzy 

zapewniają opiekę medyczną w czasie zawodów; Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub 

zagubione przez uczestników w czasie zawodów; Istnieje możliwość zarezerwowania posiłku ( stołówka ZST - blisko Hali 

Sportowej - w cenie ok. 10 zł), w tym celu należy wcześniej (do 19.03.do godz.15.00) skontaktować się z Sekr. MSZ w Chełmie 

(p. Jadwiga Graniczka). 

Zespół Organizacyjny: 

Marek Sikora - z-ca dyr. DepartamentKBS UM WL - gł. Organizator, te/. 81 44 16 710, 667 667 011, marek.sikora@lubelskie.pl 

Teresa Modzelewska - p.o. Kierownika Dep. KEiS UM WL, te/. 81 4416 708, teresa.modzelewska@lubelskie.pl 

dr Krystyna Szpak-Lipińska - dyr. MSZ w Chełmie - Z-ca gl. Organizatora, tel/fax 82 565 2651,602 710 921, sekretariat@medyki-chelm.pl 

Monika Sikora i Zbigniew Kiryk - n-le wf MSZ w Chełmie te/. 663 960 385 

ORGANIZATORZY 


