...…………………..……..…………….. , dnia ………….……….. 202….. r.

Lubelski Związek Piłki Nożnej x1
Kolegium Sędziów LZPN/KS w Oddziałach LZPN
- Biała Podlaska, Chełm, Zamość KLUB SPORTOWY zwraca się z prośbą o zabezpieczenie obsady sędziowskiej na mecz kontrolny/towarzyski/turniej

A - pełna obsada w meczu seniorów

i juniorów / B - jeden sędzia na mecze innych kat. wiekowych
(sędzia główny otrzymuje do pomocy asystentów ze strony klubu)

1.
Pomiędzy: …………………………………………… - …………….………………….……….……
Obsada sędziowska: (wpisać A, B) ……………………………………..…………………
Liga/klasa/kategoria wiekowa (drużyny organizatora-gospodarza) ………………………………….…
Termin: dnia …………..……. 202…….. r., godz. ………………………
Miejsce zawodów/boisko: ……………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………
2.
Pomiędzy: …………………………………………… - …………….…………………..…..……….
Obsada sędziowska: (wpisać A, B) ……………………………………………………
Liga/klasa/kat. wiekowa (drużyny organizatora - gospodarza) ………………………………………..
Termin: dnia …………..……. 202……. r., godz. ………………………
Miejsce zawodów/boisko: ………………………………………………………….………………..
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………..……

………………….…………………………..……………………………...
osoba zgłaszająca - czytelnie/funkcja/telefon kontaktowy

Na zawodach obowiązuje protokół meczowy. Zawody zorganizowane przez klub w formie turnieju
wymagają innych ustaleń finansowych (turniej na pełnowymiarowym boisku, zmniejszonym boisku, hali).
OBOWIĄZUJĄ TERMINY ZGŁOSZENIA PRZEZ KLUB ZAPOTRZEBOWANIA NA OBSADĘ SĘDZIOWSKĄ. ZGŁOSZENIE do
LZPN/Oddziałów w terminie do środy do godz. 13:00 na mecz w weekend i do piątku do godz. 13:00 na mecz
wtorek - środę - czwartek. Przy krótszym terminie zgłoszenia z klubu KS LZPN/Oddziału nie gwarantuje obsady
sędziowskiej oraz w ustalonej formie płatności.
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KLUB PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWĄ ZA BRAK POWIADOMIENIA SĘDZIÓW O ODWOŁANIU MECZU.

Zawody kontrolne seniorów i drużyn młodzieżowych płatne zgodnie z tabelą ekwiwalentów ryczałtowych. Płatność
realizowana jest po meczu przez gospodarza - organizatora, zamawiającego obsadę sędziego(-ów).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na www.lzpn.pl lub w sekretariacie LZPN - tel. 81 - 528 05 68, 52 599 03, faks. 81 - 743
46 40 (czynny całą dobę), adres e-mailowy: lubelski@zpn.pl DRUK można przesłać faksem lub na podany adres e-mail.
Oddział terenowy LZPN - Chełm, tel./faks 82 adres mailowy:
UWAGA - załącznik wysyłać na podany adres mailowy z komputera lub laptopa (zalecenie - nie korzystać z telefonu).
Zawsze sprawdzić czy podany mecz/turniej został umieszczony w informacji na stronie - termin, miejsce, obsada
sędziowska.

