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V Wojewódzkie Igrzyska LZS o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego

07.06.2021
Wielkie święto sportu czeka nas podczas V Igrzysk Wojewódzkich LZS, które odbędą się w 19 czerwca br. w
Luzinie. Impreza, która będzie wojewódzkimi obchodami 75-lecia LZS łączyć będzie pokolenia, które tworzyły
aktywności społeczne w swoich „małych ojczyznach”
Do sportowej rywalizacji zapraszamy zarówno Reprezentację Państwa Gminy jak i sportowców indywidualnych
zarówno zrzeszonych w miejscowych klubach, jak i grupy nieformalne.
Zapisy do zawodów odbywać się będą za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej
www.pomorskie-igrzyska.pl [1]
W Igrzyskach zaplanowano zarówno zawody, które są eliminacjami na Centralne Igrzyska LZS, które odbędą się
Spale w sierpniu, jak i liczne imprezy towarzyszące.
W trakcie imprezy zaplanowano również reaktywację Zlotu Turystycznego oraz zawody dla starych motorów z
rodowodem PRL o „Złoty Kask”. Rywalizacja odbędzie się zgodnie z regulaminem z 1971 roku.
Warto dodać, że dzień wcześniej w piątek 18.06.21 na Hali GOSRiT w Luzinie odbędzie się „Spotkanie
pokoleń”, podczas którego nastąpi otwarcie Wystawy 75-lecia LZS, która będzie początkiem tworzenia na
naszym terenie Muzeum Sportu Wiejskiego. Zaproszeni zostaną na nią zawodnicy, trenerzy oraz działacza
tworzący przez lata ruch LZS.

DYSCYPLINY I KONKURENCJE
ZESPOŁOWE Mistrzostwa Pomorza LZS
1. Piłka nożna mężczyzn – (5 zawodników + 3 rezerwowych)
2. Siatkówka kobiet – trawa (3 zawodniczki + 1 rezerwowa),
3. Siatkówka mężczyzn – trawa (3 zawodniczki + 1 rezerwowa),
4. Koszykówka kobiet – (3 zawodniczki + 1 rezerwowa)
5. Koszykówka mężczyzn – (3 zawodników + 1 rezerwowy)
6. Siatkówka plażowa kobiet – (2 zawodniczki)
7. Siatkówka plażowa mężczyzn – (2 zawodników)
8. Przeciąganie liny kobiet – (drużyny 5 osobowe),
9. Przeciąganie liny mężczyzn – (drużyny 5 osobowe),
10.Sztafeta OCR - Bieg z przeszkodami – 5x500m (zespoły 5 osobowe)
11. Baśka kaszubska – (drużyny 4 osobowe) – 4 rundy po 32 rozdania – bez uczestnictwa w Finale Krajowym.
INDYWIDUALNE Mistrzostwa Pomorza LZS
1.

tenis stołowy – kategoria OPEN

2.

Wyciskanie ciężarka 17,5 kg, lewa lub prawa ręka kategoria do 85 kg,

3.

Wyciskanie ciężarka 17,5 kg, lewa lub prawa ręka kategoria powyżej 85 kg,

NDYWIDUALNE Mistrzostwa Pomorza LZS Radnych i Samorządowców
1.

Konkurs strzelecki dla radnych – strzały na bramkę,

2.

Trójbój rzutowy dla samorządowców (może reprezentować władze także: Z-ca wójta/burmistrza,

sekretarz lub skarbnik gminy/miasta)
W niedzielę 20 czerwca odbędą się jeszcze dwie imprezy towarzyszące: Bieg Luzińska Dziesiątka oraz Marsz
Nordick Walking na 3000 m.
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