
 

ZGŁOSZENIE DRUŻYN Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DO ROZGRYWEK 

PIŁKARSKICH PUCHARU POLSKI LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI  NOŻNEJ 

NA   SEZON   2018/2019 
 

      1. PEŁNA   NAZWA   KLUBU/DRUŻYNY: ............................................................................................... 

               ................................................................................................................................................................. 

       2. ADRES   KORESPONDENCYJNY: ......................................................................................................... 

               ................................................................................................................................................................. 

           tel. kontaktowy: ...................................................... e-mail: ...................................................................... 

 

3. IMIĘ I  NAZWISKO  OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ  ZA ZGŁOSZENIE KLUBU/DRUŻYNY, 

FUNKCJA, TELEFON   KONTAKTOWY: 
 

................................................................................................................................................................... 

 

           e-mail: ........................................................................................................................................................ 

4. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY: 
 

Drużyna w kategorii 

wiekowej 

Klasa rozgrywkowa 

 

Nazwa drużyny 
Imię Nazwisko  

szkoleniowca 

Posiadane uprawnienia szkoleniowe 
trener/instruktor 

Licencja PZPN/LZPN nr  

Młodzieżowa klubowa 
x1 

   

Młodzieżowa - inna niż 

klubowa 
x 2    

Inna niż klubowa 
x 3 

   

Klasa B    

Klasa A    

 

 
 

 

             

                                                                     ............................................                       ............................ 2018 r.                             .................................................... 
                      miejscowość                                                                  data                                                                   podpis czytelny/alternatywnie pieczątka 
 x1

 - zawodnicy zarejestrowani w klubie w systemie Ekstranet, którzy w dniu meczu ukończyli 16 lat i 1 dzień lub 15 lat i 1 dzień za 

zgodą lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie i rodziców; 
 x 2

 - zawodnicy, którzy nie są  zarejestrowani w klubie w systemie Ekstranet, którzy w dniu meczu ukończyli 16 lat i 1 dzień lub 15 

lat i 1 dzień za zgodą lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie i rodziców;  
 x 3

 - zawodnicy, którzy nie są zarejestrowani w klubie w systemie Ekstranet, nie uczestniczyli w rozgrywkach klubowych 

Lubelskiego Związku Piłki Nożnej  w ostatnich 12 miesiącach oraz zawodnicy, którzy posiadają pisemną zgodę klubu podpisaną 

przez osoby upoważnione wg STATUTU KLUBU na uczestnictwo w rozgrywkach Pucharu Polski w drużynie innej niż klubowa na  

s. 2018/2019. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać karty zdrowia od uprawnionego lekarza/zawodnicy  powinni być ubezpieczeni. 

Uwaga!!! Zawodnicy z drużyn klubowych muszą zostać uprawnieni do drużyny na s. 2018/19 przed rozpoczęciem rozgrywek 

Pucharu Polski tj. najpóźniej do dnia 27 lipca 2018 r. (piątek).  

========================================================================= 
 

ZGŁOSZENIE  NALEŻY  PRZESŁAĆ  NA  ADRES:  
 

       LUBELSKI  ZWIĄZEK  PIŁKI NOŻNEJ 

ul. Rzeckiego 21,  20-637 Lublin 
 

W  NIEPRZEKRACZALNYM  TERMINIE  DO  DNIA  18 LIPCA  2018 ROKU 

       Liczy się data dostarczenia zgłoszenia do sekretariatu LZPN 
Regulamin rozgrywek P.P. będzie dostępny na stronie Związku - www.lzpn.pl w zakładce:  

DO POBRANIA/REGULAMINY 
e-mail: lubelski@zpn.pl      

http://www.lzpn.pl/
mailto:lubelski@zpn.pl

