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I. CEL
      - Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w środowisku    
            wiejskim i małomiasteczkowym;

- Promocja systemu imprez masowych i turystycznych 
dostępnych dla wszystkich mieszkańców lubelszczyzny;

- Zapewnienie młodzieży czynnego wypoczynku i 
współzawodnictwa sportowego;

- Wyłonienie Mistrzów Województwa Lubelskiego LZS w 
piłce nożnej 5-cio osobowej kobiet i mężczyzn, w siatkówce 3 
osobowej kobiet i mężczyzn, koszykówce 3 osobowej kobiet 
i mężczyzn  oraz piłce siatkowej plażowej kobiet i mężczyzn 
na rok 2013;

- Wyłonienie najbardziej usportowionych Gmin i Powiatów 
w województwie lubelskim;

-    Popularyzacja  przepisów  o  bezpieczeństwie  ruchu
     drogowego;
- Aktywizacja samorządów gminnych i powiatowych 

do systematycznych działań na rzecz rozwoju sportu i 
turystyki; 

- Promocja Powiatu Ryckiego oraz Gminy Stężyca;
- Wyłonienie reprezentacji Województwa Lubelskiego na  

Ogólnopolskie Igrzyska  Rekreacyjne LZS Słubice 2014.

II. ORGANIZATOR
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie

przy współudziale:
- Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
-  Starostwa Powiatowego w Rykach,
-     Komendy Powiatowej Policji w Rykach
-    Urzędu Gminy Stężyca,
-    Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie,
-     Urzędów Miast i Gmin Powiatu Ryckiego  
-     Powiatowego Zrzeszenia LZS w Rykach,
- LKS Mazowsze Stężyca,

REGULAMIN
XIV  WOJEWÓDZKICH IGRZYSK 

REKREACYJNO-SPORTOWYCH LZS
STĘŻYCA 2014

user
Tekst maszynowy
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III. TERMIN I MIEJSCE
XV Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS 
odbędą się w dniu 27.07.2014 roku /niedziela/ na 
obiektach sportowych LKS Mazowsze Stężyca 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
W Igrzyskach prawo startu mają:

1. Członkowie LZS, LKS, ULKS, UKS, ULPKS oraz innych 
organizacji współpracujących z wymienionymi na terenie ich 
działania.

2. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ważne badanie lekarskie 
i dokument stwierdzający miejsce zamieszkania (dowód 
osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja LZS.

3. Pracownicy samorządowi (Wójt, Burmistrz, Prezydent, 
Starosta, Naczelnik Wydziału itp.) Radni Rad Gmin, Powiatu 
oraz członkowie Rad Gminnych i Powiatowych LZS startujący 
w czwórboju dla władz samorządowych muszą posiadać 
dokument stwierdzający pełnioną funkcję oraz zgodę lekarza 
na udział w zawodach.

4. Zgłoszenie do startu w konkurencjach rekreacyjno-
sportowych dokonuje kierownik ekipy lub sam zawodnik na 
podstawie zgłoszenia potwierdzonego przez Urząd Gminy 
lub Radę Gminną Zrzeszenia LZS ewentualnie Starostwo 
Powiatowe lub Powiatowe Zrzeszenie LZS wg wzoru:

Lp. Imię i nazwisko Rocznik Konkurencja Gmina Powiat

V. PROGRAM
27 lipca 2014 - niedziela

UROCZYSTE OTWARCIE IGRZYSK- godz. 11.15 
Zawody rekreacyjno –sportowe  - godz. 12.00
       /zgodnie z programem minutowym i regulaminem./

GRY SPORTOWE I PRZECIĄGANIE LINY

Piłka nożna kobiet drużyn 5 osobowych, startują 
zawodniczki, rocz. 1996 i starsze.

   W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z Powiatu (Mistrz 
Powiatu) licząca 5 zawodniczek w tym bramkarz,  plus 3 zaw. 
rezerwowe. Turniej zostanie rozegrany na boisku (sztuczna 
trawa) o wymiarach 25m x 42 m, bramki 2m x 5m. System 
rozgrywek oraz czas gry zostanie podany podczas losowania 
i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej 
zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPN. 
Obowiązującym obuwiem są: lanki, korkotrampki, trampki. 
Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 
Zwycięzca reprezentować będzie Województwo Lubelskie na 
Ogólnopolskich Igrzyskach Rekreacyjnych LZS w Słubicach.

Weryfikacja wieku na podstawie dow. osob. lub innego dokumentu przed każdym meczem.

Piłka nożna mężczyzn drużyn 5 osobowych, startują 
zawodnicy, rocz. 1996 i starsi.

W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z Powiatu (Mistrz 
Powiatu) licząca 5 zawodników w tym bramkarz, plus 3 zaw. 
rezerwowych. Turniej zostanie rozegrany na boisku trawiastym 
o wymiarach 25m x 42m, bramki 2m x 5m. System rozgrywek 
oraz czas gry zostanie podany podczas losowania i uzależniony 
będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie 
przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPN. Obowiązującym 
obuwiem są: lanki, korkotrampki, trampki. Zawodnicy muszą 
posiadać aktualne badania lekarskie. Zwycięzca reprezentować 
będzie Województwo Lubelskie na Ogólnopolskich Igrzyskach 
Rekreacyjnych LZS w Słubicach.
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Piłka nożna plażowa mężczyzn, startują zawodnicy, rocz. 
1996 i starsi.

W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z powiatu – Mistrz 
Powiatu, licząca 5 zawodników w tym bramkarz, plus 3 zaw. rez. 
Turniej zostanie rozegrany na boisku o wymiarach 27mx35m, 
bramki 2mx5m. System rozgrywek oraz czas gry zostanie podany 
podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych 
drużyn. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami 
PZPN. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

Piłka siatkowa kobiet, drużyn 3 osobowych, startują 
zawodniczki, rocz. 1996 i starsze.

W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z Powiatu (Mistrz 
Powiatu) licząca 5 zawodniczek, grają 3 zawodniczki. Turniej 
zostanie rozegrany na boisku trawiastym, o  wymiarach           
7m x 7m. System rozgrywek zostanie podany podczas 
losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. 
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS. 
Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 
Zwycięzca reprezentować będzie Województwo Lubelskie na 
Ogólnopolskich Igrzyskach Rekreacyjnych LZS w Słubicach.

Piłka siatkowa mężczyzn, drużyn 3 osobowych, startują 
zawodnicy, rocz. 1996 i starsi.

W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z Powiatu (Mistrz 
Powiatu) licząca 5 zawodników, gra 3 zawodników. Turniej 
zostanie rozegrany na boisku, nawierzchnia trawiasta o 
wymiarach 9m x 9m. System rozgrywek zostanie podany 
podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych 
drużyn. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS. 
Zwycięzca reprezentować będzie Województwo Lubelskie na 
Ogólnopolskich Igrzyskach Rekreacyjnych LZS w Słubicach.

Piłka Siatkowa Plażowa Kobiet, startują zawodniczki,  
rocz. 1996 i starsze.

W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z powiatu – Mistrz 
Powiatu, licząca 2 zawodniczki. Turniej zostanie rozegrany 

na boisku piaszczystym. System rozgrywek zostanie podany 
podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych 
drużyn. Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania 
lekarskie. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami 
PZPS. Zwycięzca reprezentować będzie Województwo Lubelskie 
na Ogólnopolskich Igrzyskach Rekreacyjnych LZS w Słubicach.

Piłka Siatkowa Plażowa Mężczyzn, startują zawodnicy, 
rocz. 1996 i starsi.

W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z powiatu – Mistrz 
Powiatu, licząca 2 zawodników. Turniej zostanie rozegrany 
na boisku piaszczystym. System rozgrywek zostanie podany 
podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych 
drużyn. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS. 
Zwycięzca reprezentować będzie Województwo Lubelskie na 
Ogólnopolskich Igrzyskach Rekreacyjnych LZS w Słubicach.

Koszykówka kobiet, drużyn 3 osobowych, startują 
zawodniczki, rocz. 1996 i starsze.

W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z Powiatu (Mistrz 
Powiatu) licząca 5 zawodniczek, na boisku grają 3 zawodniczki. 
Turniej zostanie rozegrany na 1⁄2 części boiska o nawierzchni 
typu tartan, „gra na jeden kosz”. System rozgrywek oraz czas 
gry zostanie podany podczas weryfikacji i uzależniony będzie 
od ilości zgłoszonych drużyn. 
Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 
Podczas turnieju obowiązują przepisy PZKosz. Zwycięzca 
reprezentować będzie Województwo Lubelskie na 
Ogólnopolskich Igrzyskach Rekreacyjnych LZS w Słubicach.

Koszykówka mężczyzn, drużyn 3 osobowych, startują 
zawodnicy, rocz. 1996 i starsi.

W Igrzyskach uczestniczy jedna drużyna z Powiatu (Mistrz 
Powiatu) licząca 5 zawodników (na boisku gra 3 zawodników). 
Turniej zostanie rozegrany na 1⁄2 części boiska o nawierzchni 
typu tartan, „gra na jeden kosz”. System rozgrywek oraz czas 
gry zostanie podany podczas weryfikacji i uzależniony będzie od 
ilości zgłoszonych drużyn. Zawodnicy muszą posiadać aktualne 



98

badania lekarskie. Podczas turnieju obowiązują przepisy 
PZKosz. Zwycięzca reprezentować będzie Województwo 
Lubelskie na Ogólnopolskich Igrzyskach Rekreacyjnych LZS w 
Słubicach.

Przeciąganie liny kobiet, rocz. 1996 i starsze.

Startuje jedna reprezentacja z gminy w 5-cio osobowym skła-
dzie. Sposób i system rozegrania konkurencji będzie podany przed 
rozpoczęciem zawodów i będzie uzależniony od ilości zgłoszonych 
drużyn. Zwycięzca reprezentować  będzie Województwo Lubelskie  
na Ogólnopolskich Igrzyskach Rekreacyjnych LZS w Słubicach.

Uwaga. Obowiązuje obuwie o gładkich podeszwach. 

Przeciąganie liny mężczyzn, rocz. 1996 i starsi.

Startuje jedna reprezentacja z gminy w 5-cio osobowym skła-
dzie. Sposób i system rozegrania konkurencji będzie podany przed 
rozpoczęciem zawodów i będzie uzależniony od ilości zgłoszonych 
drużyn. Zwycięzca reprezentować będzie Województwo Lubelskie 
na Ogólnopolskich Igrzyskach Rekreacyjnych LZS w Słubicach.

Uwaga. Obowiązuje obuwie o gładkich podeszwach. 

KONKURENCJE DRUŻYNOWE

Sztafeta sprawnościowa - startuje reprezentacja z gminy w  
4 osobowym składzie  /2 mężczyzn + 2 kobiety  rocz.1996 i 
starsi/.

Konkurencja polega na przebiegnięciu dystansu 50m z 
przeszkodami:  
Opis konkurencji:
Start z przewrotu tyłem na materacu
Przewrót w przód na materacu
Dobieg do worka
Bieg w worku 10m 
Bieg tyłem do półmetka
Bieg przodem
Przejście pod płotkiem
Bieg przodem
Przeskok nad płotkiem
Dobieg do linii mety-startu

Start kolejnego zawodnika
Zawodnicy startują w kolejności:  kobieta +mężczyzna 
+kobieta + mężczyzna. Serie na czas. O kolejności  decyduje 
najlepszy czas uzyskany przez drużynę.

Przenoszenie worków z piaskiem -  startują mężczyźni 
rocz. 1996 i starsi.

Startuje jedna reprezentacja z gminy w 4 osobowym składzie.
    Każdy zawodnik przenosi wahadłowo worki z piaskiem o wadze  
    50kg, 40kg, 30kg na dystansie 20m. 
    O kolejności decyduje najlepszy czas uzyskany przez drużynę.

Czwórbój dla Władz Samorządowych Gminnych - startuje 1 
drużyna w 3 osobowym składzie.
Gmina -1 pracownik samorządowy (Wójt, Burmistrz, Z-cy, 
Naczelnicy Wydziałów), 1 radny gminy, 1 działacz LZS. 

Konkurencje: kręgle, strzał na bramkę, rzut lotką do 
tarczy, rzut podkową na dyszel
a) kręgle - zbijanie piłką do piłki ręcznej 1o kręgli z odległości 10m, 3 rzu-

ty próbne, 5 ocenianych, o wyniku decyduje ilość strąconych kręgli z 
5 prób, 1 strącony kręgiel = 5 punktów

b) strzał piłką nożną na bramkę 1m x 1m z odległości 11 m,  - 3 strzały 
próbne, 5 ocenianych (10 pkt.  za strzał celny)

c) rzut lotką do tarczy punktowej (1-10), z odległości 2,5 m, 3 rzuty 
próbne, 5 ocenianych,

d)   rzut podkową na dyszel wbity w ziemię z odległości 5 m, 3 rzuty prób-
ne, 5 ocenianych, na ziemi wyznaczona tarcza z punktacją 1-10 pkt.

O kolejności zajętych miejsc decyduje łączna ilość zdobytych punktów 
przez drużynę. W każdej konkurencji można zdobyć maksymalnie 
50pkt. przez 1 zawodnika.

Czwórbój dla Władz Samorządowych Powiatowych - startuje 
1 drużyna w 3 osobowym składzie.

Powiat -1 pracownik samorządowy (Starosta, Wicestarosta,  
Naczelnik Wydziału), 1 radny rady powiatu, 1 działacz LZS. 
Konkurencje jak wyżej.
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Wielobój sprawnościowy mężczyzn, rocz. 1997 i młodsi - 
startuje jedna drużyna z gminy w  3 osobowym składzie. 
Konkurencje:

a) rowerowy tor przeszkód (40m) - slalom miedzy 
tyczkami /pachołkami/, przejazd pod poprzeczką, przejazd po 
kładce, półmetek (20m od startu), powrót na linię startu.
b) sztafeta sprawnościowa - polega na przebiegnięciu 
dystansu 40m z przeszkodami:   bieg w worku, przejście przez 
szarfę, bieg tyłem z obiegnięciem półmetka, przeskok nad 
płotkiem, przejście pod płotkiem. 
c) slalom piłkarski – prowadzenie piłki nogą między 
chorągiewkami lub pachołkami na dystansie 15m do półmetka, 
i powrót na linię startu z piłką w ręku.  
O kolejności zajętych miejsc decyduje łączny czas uzyskany 
przez drużynę w wieloboju.  

Wielobój sprawnościowy kobiet, rocz. 1997 i młodsze - 
startuje jedna drużyna z gminy w  3 osobowym składzie. 
Konkurencje:

a) rowerowy tor przeszkód (40m) - slalom miedzy tyczkami 
/pachołkami/, przejazd pod poprzeczką, przejazd po kładce, 
półmetek (20m od startu), powrót na linię startu.
b) sztafeta sprawnościowa - polega na przebiegnięciu 
dystansu 40m z przeszkodami:   bieg w worku, przejście przez 
szarfę, bieg tyłem z obiegnięciem półmetka, przeskok nad 
płotkiem, przejście pod płotkiem. 
c) slalom piłkarski – prowadzenie piłki nogą między 
chorągiewkami lub pachołkami na dystansie 15m do półmetka, 
i powrót na linię startu z piłką w ręku.  

O kolejności zajętych miejsc decyduje łączny czas uzyskany przez 
drużynę w wieloboju.  

KONKURENCJE INDYWIDUALNE
Lekka  atletyka
1) dziewczęta, rocz. 99 i młodsze  - 100m, 1 okr., 2 okr., skok w dal
2) chłopcy, rocz. 99 i młodsi - 100m, 1 okr., 2 okr., skok w dal

W każdej kategorii wiekowej gmina może wystawić po 2 
zawodniczki i 2 zawodników, którzy wykonują rzuty do tarczy 
punktowej z odległości 2,5m, - 3 rzuty próbne - 5 ocenianych. 
Łączna ilość punktów w konkursie decyduje o kolejności 
zajętych miejsc. W przypadku równej ilości pkt, decydują rzuty 
o wartości 10,9,8 pkt.

Tenis stołowy.

 1) dziewczęta  rocznik 1999 i młodsze
 2) chłopcy   rocznik 1999 i młodsi
 3) kobiety   rocznik 1998 i starsze
 4) mężczyźni  rocznik 1998 i starsi

W każdej kategorii wiekowej gmina może wystawić 1 
zawodniczkę i 1 zawodnika. System rozgrywek uzależniony 
będzie od ilości zgłoszonych zawodników.

Konkurs siłacza -wyciskanie odważnika 17,5 kg, 
- mężczyźni, rocznik 1996 i starsi, kategoria wagowa do 

85kg oraz +85kg

3) dziewczęta, rocz. 97-98  - 100m, 1 okr., 2 okr., skok w dal
4) chłopcy, rocz.97-98  - 100m, 1 okr., 2 okr., skok w dal
5) kobiety, rocz. 96 i starsze - 100m, 1 okr., 2 okr., skok w dal
6) mężczyźni, rocz. 96 i starsi - 100m, 1 okr., 3 okr., skok w dal
 
W każdej kategorii wiekowej gmina może wystawić po 2 zawodniczki i 2 
zawodników. Konkurencje biegowe, serie na czas. Skok w dal po 3 skoki w 
konkursie. Bieżnia okólna 336m - 6 torów,  nawierzchnia żużlowa.  Za-
wodnik (czka) może wystartować w maksymalnie dwóch konkurencjach. 

Rzut lotką do tarczy.

 1) dziewczęta  rocznik 1999 i młodsze
 2) chłopcy   rocznik 1999 i młodsi
 3) kobiety   rocznik 1998 i starsze
 4) mężczyźni  rocznik 1998 i starsi
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Zawody sprawnościowe -  polegają na przejechaniu rowerowego 
toru przeszkód: slalom między tyczkami /pachołkami/, 
przejazd pod poprzeczką, „ósemka”, przejazd po kładce, 
rzut do celu w czasie jazdy. Za każde podparcie, potrącenie 
– 1 sekunda kary, za ominięcie przeszkody – dyskwalifikacja.     Za 
celny rzut -3 sek. bonifikaty.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów uzyskanych 
przez zawodniczkę/a/ w obu konkurencjach.  
Rowery zabezpiecza organizator.

Gmina może wystawić po 2 zawodników do konkursu w 1 kategorii 
wagowej. Zawodnicy wyciskają lewą lub prawą ręką odważnik na 
wyprostowane ramię bez uginania nóg w kolanach i odrywania stóp 
od podłoża. W przypadku nieprawidłowego wykonania, próba nie bę-
dzie zaliczona do konkursu, a sędzia prowadzący konkurencję może 
ją przerwać i zakończyć zawody. Decyzja sędziego jest ostateczna. 
O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość prawidłowo wykonywa-
nych prób. Zwycięzcy reprezentować będą Województwo Lubelskie 
na Ogólnopolskich Igrzyskach Rekreacyjnych LZS w Słubicach. Uwa-
ga - ważenie zawodników przed rozpoczęciem próby.

Przerzucanie opony traktorowej -  mężczyźni, rocznik 1996 i starsi. 
Gmina może wystawić 2 zawodników do konkursu. Zawodnik 
przerzuca oponę na dystansie 20 m. O zwycięstwie decyduje 
najlepszy czas uzyskany przez zawodnika.

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego i 
zawody sprawnościowe.

 1) dziewczęta  rocznik 1999 i młodsze,
 2) chłopcy   rocznik 1999 i młodsi,
 3)  kobiety  rocznik 1998 i starsze,
 4)  mężczyźni  rocznik 1998 i starsi.

Gmina może wystawić 2 zawodniczki i 2 zawodników w każdej 
kategorii wiekowej. Konkurs wiedzy – polega na rozwiązaniu 
testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Test dla grupy 
młodszej zawiera 15 pytań, dla grupy starszej 20 pytań. Za każdą 
dobrą odpowiedź zawodnik/czka/ otrzymuje 1 punkt. 

VI. ZGŁOSZENIA
     Zgłoszenie - potwierdzenie startu gminy w XV Igrzyskach 
LZS do dnia 24.07.2014 r. na adres: Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS, 20-609 LUBLIN, ul. Filaretów 44,  tel/fax 
81 -525 77 60,  528 01 22, e-mail:   lzslublin@op.pl. 
Zgłoszenia (wg wzoru pkt. IV zasady uczestnictwa) do 
poszczególnych konkurencji Igrzysk na 30 minut przed startem. 

VII. PUNKTACJA
Gry sportowe i przeciąganie liny
I m -30 pkt, II -25 pkt, III -20 pkt, IV -15 pkt, pozostałe 
po 10  pkt, za udział.
Konkurencje drużynowe 
I m -25 pkt, II -20 pkt, III 15 pkt., IV -13 pkt. V – 11 pkt 
VI – 10 pkt,  VII- 9 pkt, VIII- 8 pkt od IX- 7 pkt, X- 6 pkt, 
od XI po 5 pkt za udział 
Konkurencje Indywidualne:
I m - 12 pkt, II - 10 pkt, III-8 pkt, IV- 7 pkt, V-6 pkt, VI-5 
pkt, VII-4 pkt, VIII – 3 pkt, IX-2 pkt, X -1 pkt.

 Do punktacji łącznej Gmin wliczane będą 
punkty zdobyte przez zawodników startujących w 
konkurencjach indywidualnych i drużynowych oraz po 
10 pkt dla drużyny za udział w grach zespołowych.

Do punktacji łącznej Powiatów wliczane będą 
punkty zdobyte przez drużyny w grach zespołowych, 
czwórboju władz samorządowych powiatowych oraz 
punkty zdobyte przez 4 najlepsze gminy. Punkty 
zdobyte przez gminę za udział w grach zespołowych nie 
będą wliczane do punktacji łącznej powiatów.

VIII. NAGRODY
Za zajęcie I, II, III miejsca indywidualnie i drużynowo 
medale.
Za zajęcie I - IV miejsca w grach zespołowych, 
przeciąganiu liny kobiet i mężczyzn – puchary.
Za zajęcie I -X miejsca w punktacji końcowej gmin 
– puchary i nagrody rzeczowe – sprzęt sportowy.
Za zajęcie I-X miejsca w punktacji końcowej powiatów 
- puchary i nagrody rzeczowe – sprzęt sportowy.
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IX. KOSZTY 
Koszty organizacyjne, organizatorzy pokrywają ze środków  
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, oraz sponsorów, koszty 
uczestnictwa - ekipy uczestniczące w Igrzyskach.

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- wszystkich zawodników obowiązuje ubiór sportowy,
- prawo interpretacji regulaminu przysługuje WZ LZS w 

Lublinie i sędziemu głównemu Igrzysk,
- wszystkie dzieci uczestniczą w zawodach pod opieką 

rodziców lub osób dorosłych, 
- wszystkie gminy muszą posiadać tabliczki z nazwą gminy, 
- zbiórka do otwarcia godz. 1105 ,
- przy dokonywaniu potwierdzeń - zgłoszeń gmin do udziału 

w Igrzyskach prosimy o podanie telefonów i adresów 
kontaktowych kierowników drużyn,

-  szczegółowy program minutowy zostanie dostarczony 
kierownikom ekip w dniu zawodów na odprawie 
technicznej.

- Gminy i Powiaty, które  wykupiły Polisę 
Ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych 
wypadków na rok 2014  w WZ LZS w Lublinie, 
mają ubezpieczonych zawodników od momentu 
wyjścia z domu do powrotu. Pozostałe Gminy 
i Powiaty, które nie mają wykupionego 
ubezpieczenia mogą ubezpieczyć się na czas 
uczestnictwa w Igrzyskach w WZ LZS Lublin  
/tel. 81 525 77 60/.

        WZ LZS
         Lublin

RAMOWY PROGRAM MINUTOWY

9.30-11.00  -przyjazd uczestników Igrzysk, przyjmowanie zgłoszeń

11.00  -losowanie gier sporowych

11.05  -ustawienie ekip do uroczystego otwarcia

11.15  -uroczyste otwarcie XV Wojewódzkich Igrzysk LZS

11.30  
-pokaz musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej Sił 

Powietrznych

12.00 
-piłka nożna /gry eliminacyjne/

-przerzucanie opony
-mecze piłki siatkowej i koszykówki (kobiet, mężczyzn) 

12.30  -zawody z BRD (test pisemny, tor przeszkód) 
-rzut lotką do tarczy dziewcząt i chłopców

- skok w dal dziecząt i chłopców 1997 i młodsi

12.45  - eliminacje przeciągania liny kobiet

13.00  -czwórbój dla włądz samorządowych gminnych i 
powiatowych

  -przenoszenie worków z piaskiem
- wielobój sprawnościowy

13.30  - lekka atletyka - konkurencje biegowe
-rzut lotką do tarczy kobiet i mężczyzn

 -eliminacje przeciągania liny mężczyzn

14.30  -sztafeta sprawnościowa

15.00  -fi nał przeciągania liny kobiet

15.30  -wyciskanie odważnika
-fi nały piłki nożnej kobiet i mężczyzn

16.00  -fi nał przeciągania liny mężczyzn

17.00  -uroczyste zakończenie XV Wojewódzkich Igrzysk




