
Opole dnia 19.02.2020  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, a udział w 
niej określa regulamin Igrzysk. 
W Igrzyskach punktacją objęte będą szkoły podstawowe, które będą mogły rywalizować w 

dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 2007 i młodsi oraz rocznik 2006 i 2005.  
W bieżącym roku zdecydowaliśmy się na eliminacje do finałów wojewódzkich w lekkiej 

atletyce poprzez zawody powiatowe Szkolnego Związku Sportowego w Opolu. Na zawodach 
tych rozegrane zostaną dodatkowo sztafety; szwedzka i olimpijska (tylko dla szkół 

wiejskich).  
W bieżącym roku w grach zespołowych będziemy kontynuować współzawodnictwo w 
unihokeju dziewcząt i chłopców. Dyscyplina ta wejdzie do punktacji szkół. 

W grach zespołowych każda szkoła będzie mogła wystawić w grach zespołowych 8 drużyn – 
po jednej w każdej grze zespołowej dziewcząt i chłopców (w obu kategoriach wiekowych 

2007 i młodsi oraz rocznik 2006-2005). Przy maksymalnej ilości wystawionych drużyn do 
współzawodnictwa szkół (punktacji) będą naliczane punkty najlepszych rezultatów 6 drużyn 
– 3 z rocznika 2007 i młodsi oraz 3 z rocznika 2006-2005 (rezultaty pozostałych dwóch 

drużyn nie będą wliczane do współzawodnictwa).  
 

Kalendarz Igrzysk Szkół Wiejskich 2020 przedstawia się następująco: 
 

Gry zespołowe 
• zgłoszenia do dnia 06.03.2020 r. 
• 07.03.2020 r. – podział drużyn na grupy i wybór organizatorów zawodów 

• eliminacje – szkoły podstawowe i gimnazjalne 16.03.2020 r. – 11.04.2020 r. 
• finał – szkoły podstawowe i gimnazjalne 13.04.2020 r. – 22.05.2020 r.   

 

Lekkoatletyka 

• Skład konkurencji finałowych w lekkiej atletyce zostanie sporządzony na podstawie 
wyników zawodów powiatowych przeprowadzonych w ramach kalendarza Szkolnego 
Związku Sportowego oraz po zaakceptowaniu dzikich kart (po 5 dla każdego powiatu na 

wszystkie konkurencje Igrzysk w danej kategorii wiekowej). Listy startowe 
opublikowane zostaną na naszej stronie internetowej. 
  

• Finał w lekkiej atletyce – roczniki 2007 i młodsi – Opole dnia 16.06.2020 r. 

• Finał w lekkiej atletyce – roczniki 2006-2005 – Opole dnia 17.06.2020 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/

