
Opole dnia 31.01.2023  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 2023”. 

Impreza wzorem lat ubiegłych skierowana jest do wiejskich szkół podstawowych, a udział w 
niej określa regulamin (w załączeniu). 

 
W bieżącym roku powracamy do rozgrywania gier zespołowych w dwóch kategoriach 

wiekowych – rocznik 2010 i młodsi (szósta klasa i młodsi) oraz rocznik 2009-2008 (siódma  
i ósma klasa). Każda szkoła będzie mogła wystawić w grach zespołowych maksymalnie  

6 drużyn w każdej kategorii wiekowej (po jednej drużynie w kategorii dziewcząt  
i chłopców). Przy maksymalnej ilości wystawionych drużyn do współzawodnictwa szkół 
(punktacji) będą naliczane punkty najlepszych rezultatów 4 drużyn w każdej kategorii 

wiekowej (rezultaty pozostałych drużyn nie będą wliczane do współzawodnictwa).  
W ramach współzawodnictwa szkół będą liczone punkty odrębnie dla poszczególnych 

kategorii wiekowych 
 
Kalendarz Igrzysk Szkół Wiejskich 2023 przedstawia się następująco: 
 

Gry zespołowe 

• zgłoszenia do dnia 28.02.2023 r. 
• 1.03.2023 r. – podział drużyn na grupy i wybór organizatorów zawodów 

• eliminacje – 6.03.2023 r. – 14.04.2023 r. 
• finały – 17.04.2023 r. – 13.05.2023 r.   

 

Lekkoatletyka 
• Finał Igrzysk w lekkiej atletyce odbędzie się na stadionie LA w Opolu w dniach: 

12.06.2023 r. – kategoria wiekowa VI klasa – rocznik 2010 i młodsi 
13.06.2023 r. – kategoria wiekowa VII i VIII klasa – rocznik 2009 i 2008. 
(alternatywny termin to 6 i 7.06.2023 r.) 

• Skład konkurencji finałowych w lekkiej atletyce zostanie sporządzony na podstawie 
wyników zawodów powiatowych Szkolnego Związku Sportowego i nadesłanych 

zgłoszeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie (sposób wyłonienia finalistów) będą  
zawarte w regulaminie Igrzysk dotyczącym lekkiej atletyki (publikacja w marcu).  

 

Wszystkie bieżące informacje i komunikaty dotyczące organizacji Igrzysk będą publikowane 
na naszej stronie www.wzlzsopole.pl. 

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. 
 

 

 

 

http://www.wzlzsopole.pl/

