
Opole dnia 17.01.2019  r. 

 

Szanowne koleżanki i koledzy ! 

 
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu mam 

przyjemność zaprosić do udziału w kolejnej edycji organizowanej przez nasze 

stowarzyszenie imprezy sportowej pod nazwą:  

„Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich”. 

Impreza wzorem lat ubiegłych skierowana jest do wiejskich szkół podstawowych i trzeciej 

klasy wygaszanych szkół gimnazjalnych, a udział w niej określa regulamin Igrzysk. 
W Igrzyskach punktacją objęte będą tylko szkoły podstawowe, które będą mogły 

rywalizować w dwóch kategorii wiekowych: rocznik 2006 i młodsi oraz rocznik 2004 i 2005.  

Dla szkół „gimnazjalnych” (trzecia klasa) – zorganizujemy odrębne zawody w grach 

zespołowych na dotychczasowych zasadach. Warunkiem rozegrania turniejów będzie 
zgłoszenie się minimum 4 drużyn.  

W zawodach lekkoatletycznych z rocznikiem 2004-2005 dopuścimy udział 3 klasy 

gimnazjum (zawodnicy ci nie będą brani pod uwagę w punktacji szkół i będą mogli 
wystartować tylko w konkurencjach indywidualnych – sztafety zostaną rozegrane tylko w 

rocznikach 2004-2005). 

W bieżącym roku w grach zespołowych rozpoczniemy współzawodnictwo w unihokeju 
dziewcząt i chłopców. Będzie to pilotażowa próba propagowania tej dyscypliny sportu wśród 

szkół wiejskich – nie będzie ona brana pod uwagę w punktacji szkół. 

 

Kalendarz Igrzysk Szkół Wiejskich 2019 przedstawia się następująco: 
 

Gry zespołowe 
• zgłoszenia do dnia 14.02.2019 r. 

• 15.02.2019 r. – podział drużyn na grupy i wybór organizatorów zawodów 

• eliminacje – szkoły podstawowe i gimnazjalne 01.03.2019 r. – 05.04.2019 r. 
• finał – szkoły podstawowe i gimnazjalne 08.04.2019 r. – 14.05.2019 r.   

 

Lekkoatletyka 

• zgłoszenia do dnia 17.05.2019 r. 

• I półfinał – szkoły podstawowe + gimnazjalne – Opole dnia 24.05.2019 r. 

powiaty: Brzeg, Kluczbork, Namysłów, Olesno, Opole  
• II półfinał – szkoły podstawowe + gimnazjalne – Kędzierzyn-K dnia 23.05.2019 r.  

powiaty: Głubczyce, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Prudnik, Strzelce Opolskie 

Przy organizacji zawodów lekkoatletycznych naszą intencją będzie skompletowanie obu 
półfinałów w miarę równo jeśli chodzi o ilość uczestników. Jeśli w wyniku napływających 

zgłoszeń wystąpi tu istotna „nierównowaga” podejmiemy działania w celu jej zniwelowania. 

• Finał – szkoły podstawowe + gimnazjalne – Opole dnia 14.06.2019 r.  
 

Wszystkie bieżące informacje i komunikaty dotyczące organizacji Igrzysk będą publikowane 

na naszej stronie www.wzlzsopole.pl lub też będą wysyłane pocztą elektroniczną (w miarę 

istniejących możliwości kontaktowych). 
Wszystkim potencjalnym uczestnikom Igrzysk, życzę satysfakcji z udziału w nich, 

pozytywnych emocji oraz sportowego sukcesu. Z naszej strony zadbamy o sprawną 

organizację imprezy oraz nadanie jej stosownej rangi. 
 

  Przewodniczący WZ LZS w Opolu 

Gerard Halama 

 

http://www.wzlzsopole.pl/

