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REGULAMIN  

STARTU W ZAWODACH, UDZIAŁU 

W ZGRUPOWANIACH I KONSULTACJACH                                        

ORAZ PRZYZNAWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO 

LUDOWY KLUB SPORTOWY „FENIKS PESTA” 

Z SIEDZIBĄ W STARGARDZIE 

 

§1 

Niniejszy Regulamin określa: 

1. zasady udziału uczestników zajęć Ludowego Klubu Sportowego „Feniks Pesta” (dalej 

zwanego LKS „Feniks Pesta”) w: 

a. zawodach sportowych w kraju i zagranicą, 

b. zgrupowaniach, 

c. konsultacjach szkoleniowych. 

2. zasady przyznawania sprzętu sportowego uczestnikom zajęć LKS „Feniks Pesta”. 

§2 

1. Uczestnicy zajęć LKS „Feniks Pesta” zobowiązani są do udziału w zawodach sportowych 

według następujących zasad: 

Grupa kadeta, juniora, młodzieżowca i seniora 15 lat i starsi 

1. Mistrzostwa Polski 
2. Eliminacje do Mistrzostw Polski 
3. Mistrzostwa województwa 
4. Międzynarodowe turnieje zapaśnicze 
5. Dni Stargardu  

 

Grupa młodzika 12 – 14 lat 

1. Mistrzostwa Polski Młodzików 
2. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
3. Wojewódzka Olimpiada Młodzieży 
4. Puchar Bałtyku 
5. Mistrzostwa Polski Szkół  
6. Dni Stargardu 

 

Grupa dzieci rocznik 2004-2005 w roku 2015 10 – 11 lat 

1. Wojewódzka Olimpiada Dzieci 
2. Dni Stargardu 

 

Grupa maluchy 9 lat i młodsi 

1. Dni Stargardu 
2. Pozostałe zawody udział dobrowolny 
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2. LKS „Feniks Pesta” dofinansowuje wyjazdy uczestników zajęć LKS „Feniks Pesta” na 

zawody sportowe w kraju i zagranicą, a także dofinansowuje udział uczestników zajęć LKS 

„Feniks Pesta” w zgrupowaniach oraz konsultacjach szkoleniowych. 

 

 

§3 

1. Prawo do złożenia wniosku o otrzymanie koszulki LKS „Feniks Pesta” przysługuje 

uczestnikowi zajęć po spełnieniu łącznie następujących wymagań: 

a. złożenie deklaracji udziału w zajęciach sportowych, 

b. opłacenie 2 miesięcznych dopłat z przeznaczeniem na szkolenie, 

c. udział w co najmniej 50% zajęć treningowych. 

2. Po osiągnięciu przez uczestnika zajęć LKS „Feniks Pesta” wieku młodzika w rozumieniu 

regulaminu Polskiego Związku Zapaśniczego, Zawodnik ma prawo do złożenia wniosku o 

otrzymanie dresu klubowego oraz butów zapaśniczych po spełnieniu łącznie następujących 

wymagań: 

a. Uczestnik zajęć posiada minimum 1 rok stażu treningowego, 

b. udział w co najmniej 60% zajęć treningowych, 

c. udział w  co najmniej 80% zawodów określonych przez trenera. 

3. Dres klubowy oraz buty zapaśnicze, o których mowa w ust.2 powyżej, po pozytywnym 

rozpatrzeniu przez LKS „Feniks Pesta” wniosku uczestnika zajęć o ich przyznanie, zostaną 

sfinansowane w 50% przez LKS „Feniks Pesta” i w 50% przez rodzica/opiekuna prawnego 

Zawodnika. 

4. Po przejściu uczestnika zajęć do grupy kadeta w rozumieniu regulaminu Polskiego Zawiązku 

Zapaśniczego, Uczestnik ma prawo do złożenia wniosku o otrzymanie od LKS „Feniks 

Pesta” dresu klubowego i strojów zapaśniczych, których zakup w 100% zostanie 

sfinansowany przez LKS „Feniks Pesta”. Warunkiem do złożenia wniosku o sprzęt, o którym 

mowa w zd. 1, jest: 

a. udział w co najmniej 60% zajęć treningowych, 

b. udział w  co najmniej 80% zawodów określonych przez trenera. 

5. W przypadku braku środków finansowych LKS „Feniks Pesta” zastrzega sobie prawo do 

nieprzyznania Uczestnikowi zajęć zawnioskowanego sprzętu, mimo spełnienia przez 

Zawodnika warunków określonych w ust.1-2 oraz 4. 

 

 

 

 

 


