SZCZEGÓŁOWE ZASADY REGULAMINOWE
dyscyplin sportowych XVI IOSW
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE - TOKIO 2020
I. KOLARSTWO.
1. Uczestnictwo
Każda gmina może wystawić maksymalnie 3 zawodniczki w kategorii juniorka młodsza i młodsze,
3 zawodniczki w kategorii juniorka i starsze, 3 zawodników w kategorii junior młodszy i młodsi
oraz 3 zawodników w kategorii junior i starsi.
2. Sposób przeprowadzenia
Wyścig przeprowadzony zostanie w klasyfikacji indywidualnej.
Pierwszy dzień - jazda indywidualna na czas
Drugi dzień - wyścig ze startu wspólnego
3. Punktacja
Zgodnie z „zasadami punktacji” do klasyfikacji generalnej gmin , miast i miasto-gmin , zaliczane będą
punkty pierwszych 25 zawodników w jeździe indywidualnej na czas jak i w wyścigu ze startu wspólnego.
4. Klasyfikacja – nagrody.
a) zawodnicy wszystkich kategorii, którzy zajmą miejsca 1-3, otrzymają medale XVI Igrzysk – odrębnie
za każdy wyścig,
b) trzy najlepsze reprezentacje , które zgromadzą łącznie największą ilość punktów , zdobywają puchary
XVI Igrzysk.
5. Przepisy końcowe.
a) Wyścigi przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZKol,
b) jazdy indywidualne na czas przeprowadzone zostaną przy ruchu całkowicie zamkniętym , natomiast
wyścigi ze startu wspólnego zostaną przeprowadzone przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym.
W obu wyścigach obowiązują rowery szosowe oraz start w kasku ochronnym.
II. LEKKA ATLETYKA.
1. Uczestnictwo.
W zawodach prawo startu mają zawodnicy reprezentujący gminy, miasta i miasto-gminy, do 3-ch w każdej
kategorii , którzy zdobyli minima uprawniające do startu w XVI IOSW.
Każdy zawodnik/zawodniczka ma prawo startu w trzech konkurencjach , w tym w sztafetach (4x100 i 4x400 )
oraz dodatkowo poza limitem - w sztafecie olimpijskiej.
2. Program zawodów.
Mężczyźni
Kobiety
1. 100m
1. 100m
2. 200m
2. 200m
3. 400m
3. 400m
4. 800m
4. 800m
5. 1.500m
5. 1.500m
6. 3.000m
6. sztafeta 4x100m
7. mały maraton (21,1 km)
7. sztafeta 4x400m
8. sztafeta 4 x 100m
8. sztafeta olimpijska
9. sztafeta 4 x 400m
9. mały maraton
10. sztafeta olimpijska
10. skok w dal
11. skok w dal
11. skok wzwyż
12. trójskok
12. trójskok
13. skok wzwyż
13. pchnięcie kulą 4kg
14. pchnięcie kulą 7,257 kg
14. rzut dyskiem 1kg
15. rzut dyskiem 2 kg
15. Rzut oszczepem 600g
16. rzut oszczepem 800 g
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Juniorzy młodsi
1. 100m
2. 400m
3. 1.500m
4. skok wzwyż
5. skok w dal
6. pchnięcie kulą 5kg
7. rzut dyskiem 1,5kg
8. rzut oszczepem 700g
Młodzicy i młodsi
1. 100 m
2. 1.000 m
3. skok w dal
4. skok wzwyż
5. pchnięcie kulą 4 kg
6. rzut oszczepem 600 g

Juniorki młodsze
1. 100m.
2. 400m
3. 800m
4. skok wzwyż
5. skok w dal
6. pchnięcie kulą 4kg
7. rzut dyskiem 1kg
8. rzut oszczepem 600g
Młodziczki i młodsze
1. 100 m
2. 600 m
3. skok w dal
4. skok wzwyż
5. pchnięcie kulą 3 kg
6. rzut oszczepem 600 g

3. Sposób przeprowadzenia.
W biegach na 100 m. we wszystkich kategoriach odbędą się półfinały oraz finały A i B. W pozostałych biegach
odbędą się serie na czas.
W skokach i rzutach każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do 3 rzutów i skoków, a najlepszej ósemce
trzy próby w finale (z wyjątkiem skoku wzwyż). Mały maraton odbędzie się zgodnie z przepisami PZLA.
4. Punktacja.
Stosowana będzie punktacja zgodnie z „zasadami punktacji” XVI Igrzysk.
Do punktacji zespołowej w lekkiej atletyce zaliczane będą punkty za miejsca
we wszystkich kategoriach.
5.

1-8 w każdej konkurencji i

Nagrody.
Zawodnikom i zawodniczkom zajmującym w danej konkurencji miejsca 1-3 wręczone zostaną medale.
Trzy najlepsze reprezentacje , które uzyskają największą ilość punktów w klasyfikacji zespołowej, zdobywają
puchary XVI Igrzysk.

6. Minima olimpijskie.
Ustalone minima olimpijskie , należy zdobywać w wytypowanych zawodach szczebla wojewódzkiego i
centralnego. Osiągnięte minima uprawniają do startu w XVI Igrzyskach i można je będzie zdobywać na:
a) wszystkich zawodach szczebla centralnego;
b) wszystkich zawodach K-PZLA oraz K-P Szkolnego Związku Sportowego;
c) Mistrzostwach Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia LZS,
d) zawodach eliminacyjnych wyznaczonych przez K-P Z LZS w kalendarzu na rok 2019 i 2020.
III. ŁUCZNICTWO.
1. Uczestnictwo.
Każda gmina, miasto lub miasto-gmina ma prawo wystawić do 3 zawodników i do 3 zawodniczek w łukach
wyczynowych w następujących kategoriach: mężczyźni, kobiety, chłopcy i dziewczęta.
2. Dystanse.
Zawody finałowe Igrzysk zostaną przeprowadzone w następujących dystansach:
dziewczęta – rocznik 2004 i młodsze - 2 x 40 m
kobiety – rocznik 2003 i starsze
- 2 x70 m
chłopcy – rocznik 2004 i młodsi
- 2 x 40 m
mężczyźni – rocznik 2003 i starsi - 2 x 70 m
3. Program zawodów łuczniczych.
Wszystkie konkurencje przeprowadzone zostaną w pierwszym dniu Igrzysk.

str. 2

4. Sposób przeprowadzenia.
Zawodnicy i zawodniczki oddają na każdym dystansie po 12 serii po 3 strzały. Przed strzelaniem
konkursowym , zawodnicy i zawodniczki będą mieli prawo do 15 minut rozgrzewki ( otwarte tory ).
Suma punktów z obu strzelań decyduje o zwycięstwie w zawodach.
5. Punktacja.
Punktacja stosowana będzie zgodnie z „zasadami punktacji” XVI Igrzysk.
6. Nagrody.
Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych otrzymają medale.
Trzy najlepsze reprezentacje , które uzyskają największą ilość punktów w klasyfikacji zespołowej, zdobywają
puchary XVI Igrzysk.
IV. PODNOSZENIE CIĘŻARÓW.
1. Uczestnictwo.
W zawodach prawo startu mają zawodnicy reprezentujący gminy, miasta i miasto-gminy, do 3-ch w
każdej kategorii wagowej.
2. Sposób przeprowadzenia.
Zawody finałowe Igrzysk przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZPC w kategorii kobiet i mężczyzn
w n/w kategoriach wagowych.
Kobiety: do 53 kg, do 63 kg, do 75 kg i +75 kg
Mężczyźni: do 56 kg, do 62 kg, do 69 kg, do 77 kg, do 85 kg, do 94 kg, do 105 kg i + 105kg.
Zwycięzcami XVI Igrzysk zostaną zawodnicy, którzy w poszczególnych kategoriach wagowych uzyskają
największą sumę kilogramów w dwuboju olimpijskim.
W przypadku uzyskania jednakowego rezultatu przez dwóch lub więcej zawodników, o ich lokacie decyduje
waga ciała zawodnika/zawodniczki.
3. Punktacja.
Stosowana będzie punktacja zgodnie z „zasadami punktacji” XVI Igrzysk.
4. Nagrody.
Zdobywcy miejsc 1–3 w każdej kategorii wagowej otrzymują medale XVI IOSW
Trzy najlepsze reprezentacje, które uzyskają największą ilość punktów , zdobywają puchary XVI Igrzysk.
V.

PODNOSZENIE SZTANGIELKI 17,5 KG.
1. Uczestnictwo.
W zawodach uczestniczą zawodnicy reprezentujący gminy, miasta i miasto-gminy.
Każda gmina, miasto i miasto-gmina ma prawo wystawić do 2 zawodników w wadze do 80 kg
i do 2 zawodników w wadze powyżej 80kg.
2. Program.
Pierwszy dzień zawodów przed południem – waga do 80kg. -- po południu – waga powyżej 80kg.
3. Sposób przeprowadzenia.
Każdy zawodnik wykonuje wyciskanie sztangielki o wadze 17,5kg dowolną ręką bez uginania kolan.
O prawidłowości wykonywania wyciskania decyduje sędzia zawodów.
4. Punktacja.
Stosowana będzie zgodnie z „zasadami punktacji” XVI Igrzysk.
Do punktacji generalnej w podnoszeniu sztangielki zaliczane będą punkty za zajęcie miejsc 1-25 przez
wszystkich startujących zawodników.
5. Nagrody.
Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymają medale XVI Igrzysk.
Trzy najlepsze reprezentacje w klasyfikacji zespołowej, zdobywają puchary XVI Igrzysk.
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VI.
POJEDYNEK STRZELECKI.
1. Uczestnictwo.
W konkurencji startują 3 - osobowe zespoły ( 2 mężczyzn i 1 kobieta ). Każda gmina lub miasto i miastogmina ma prawo zgłosić 2 zawodniczki i 3 zawodników. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 32
reprezentacji, odbędą się eliminacje rejonowe. W zespole mogą brać udział uczestnicy zgłoszeni do
zawodów w strzelectwie sportowym.
2. Program.
Pojedynek zostanie przeprowadzony w drugim dniu XVI Igrzysk przed południem.
3. Sposób przeprowadzania.
Pojedynek strzelecki odbywa się na strzelnicy posiadającej na jednej osi co najmniej 6 stanowisk w
odległości 50m od celu ( stojak z ruchomymi tabliczkami ). Broń - KBKS.
a) Pojedynek polega na strąceniu 3-ch ruchomych tabliczek znajdujących się w celu drużyny przeciwnej.
Wygrywa ten zespół , który pierwszy zestrzeli wszystkie tabliczki przeciwnika.
b) Zespoły zostaną podzielone na grupy. W zależności od ilości zgłoszeń nastąpi podział na maksymalnie 8
grup, po 4 zespoły w grupie.
Drużyny zostaną rozstawione w grupach, w oparciu o wyniki indywidualne konkurencji KBKS kobiet i
mężczyzn. W grupach drużyny walczą systemem „każdy z każdym”.
c) O kolejności w grupie decyduje:
- ilość zwycięstw,
- stosunek uzyskanych trafień,
- bezpośredni pojedynek ( przy równej ilości trafień ) .
d) Drużyny, które zajmą I miejsca w grupach awansują do półfinałów. Zostaną rozegrane dwa półfinały. W
półfinałach drużyny walczą „każda z każdą”. Dwie najlepsze drużyny z każdego półfinału awansują do
finału „A” a dwie pozostałe do finału „B”. W półfinałach i finale obowiązuje taki sam system rozgrywania
jak w eliminacjach oraz taki sam system ustalania kolejności drużyn.
Pozostałe zespoły zajmą miejsca dzielone:
- drugie zespoły w grupach IX – XVI
- trzecie zespoły w grupach XVII – XXIV
- czwarte zespoły w grupach XXV – XXXII
Drużyna która zakwalifikuje się do finału, a nie weźmie w nim udziału nie otrzyma żadnych punktów.
4. Punktacja.
Punktacją zostaną objęte wszystkie startujące zespoły zgodnie z „zasadami punktacji”.
5. Nagrody.
Trzy pierwsze zespoły zdobywają medale i puchary XVI Igrzysk.
VII.

RZUT PODKOWĄ.

1. Uczestnictwo.
Każda gmina , miasto-gmina lub miasto ma prawo wystawić maksymalnie 2-ch zawodników
zawodniczki.

oraz
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2. Sposób przeprowadzenia.
Konkurencja rzutu podkową przeprowadzona zostanie bez eliminacji oddzielnie w kategorii kobiet i
mężczyzn oraz w klasyfikacji zespołowej - gdzie o miejscu decydować będzie suma wyników
uzyskanych przez startujących zawodników i zawodniczki. Każdy uczestnik oddaje jedną serię – 3 rzutów
próbnych oraz 10 rzutów na ocenę , podkowami z odległości 6 metrów od palika znajdującego się w polu
o wymiarach 2 m x 2m (mata).
Sposób liczenia punktów
1. Rzut uznaje się za prawidłowo oddany, jeśli podkowa została wyrzucona ponad 3 metry od linii rzutu. Jeśli
podkowa nie pokonała 3 metrów, rzut powtarza się.
2. Jeśli podkowa upadnie przed matą (polem dużym), a następnie uderzy o palik, rzutu nie zalicza się.
3. Jeśli w trakcie rzutu podkowa lub palik ulegną uszkodzeniu, rzut powtarza się.
4. Punktacja:
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20 punktów – podkowa całym obwodem obejmuje palik. W tym przypadku uderzenie o palik nie jest
konieczne.
20 punktów – jeśli podkowa „zawiśnie” na paliku.
7 punktów – podkowa uderza o palik i ląduje na małym polu (wewnętrznym).
7 punktów – podkowa „opiera się” o palik.
3 punkty – podkowa uderza o palik i ląduje na dużym polu (zewnętrznym)
0 punktów:
• podkowa nie doleciała do maty (pola);
• podkowa uderza o bandę lub toczy się poza matę, a następnie na nią wraca;
• zawodnik nie zgłasza się w ciągu w minuty od wywołania.
3. Klasyfikacja – nagrody.
a) Indywidualnie: medale złote, srebrne i brązowe dla pierwszych trzech zawodniczek i zawodników;
b) zespołowo: puchary i dyplomy za zajęcie miejsca 1 – 3.
4. Punktacja.
Do klasyfikacji generalnej gmin oraz miast i miasto-gmin zaliczane będą punkty pierwszych 25
zawodników i zawodniczek zgodnie z „zasadami punktacji”.
VIII. STRZELECTWO SPORTOWE.
1. Uczestnictwo.
W zawodach uczestniczą zawodnicy reprezentujący gminy , miasta i miasto-gminy. W skład reprezentacji
wchodzą 2 kobiety i 2 mężczyzn.
2. Program.
Zawody odbędą się w 1 – szym dniu Igrzysk:
- przed południem-zawody w kategorii mężczyzn ; po południu-zawody w kategorii kobiet.
3.

Sposób przeprowadzenia.
Ewentualne zawody eliminacyjne odbędą się w terminie do dnia 10.05.2020 roku w czterech
rejonach. Z każdej eliminacji 10 najlepszych zakwalifikuje się do finału Igrzysk.
Zawody strzeleckie odbędą się w konkurencji KBKS.
Każdy uczestnik wykonuje strzelanie na odległość 50 m w pozycji leżąc, wykonując serię 5 strzałów próbnych
i 10 strzałów na ocenę, do dwóch odrębnych tarczy ( po 5 do każdej ).
Zawodnicy mogą używać własnej broni z przyrządami celowniczymi zamkniętymi lub otwartymi – bez
przyrządów optycznych. Strzelanie odbywa się z amunicji zabezpieczonej przez organizatora.
Zawody odbędą się zgodnie z przepisami sportowymi PZSS.

4. Punktacja.
Do punktacji generalnej w strzelectwie zaliczane będą punkty za miejsca 1 – 25 w klasyfikacji kobiet
i mężczyzn, zgodnie z „zasadami punktacji” XVI Igrzysk.
5. Nagrody.
Zdobywcy miejsc 1–3 w kat. kobiet i mężczyzn, otrzymają medale XVI IOSW.
Trzy najlepsze reprezentacje, które uzyskają największą ilość punktów w klasyfikacji zespołowej, zdobywają
puchary XVI Igrzysk.
IX. SZACHY.
1. Uczestnictwo.
Każda gminna , miasto i miasto-gmina ma prawo zgłosić do 3 zawodniczek i do 3 zawodników.
2. Termin.
Turnieje eliminacyjne odbędą się systemem jednostopniowym:
- 4-ry turnieje międzyrejonowe - termin zakończenia do 30.03.2020 r.
Turniej finałowy rozpocznie się w dniu otwarcia XVI Igrzysk – 19.06.2020r. w godzinach wieczornych i trwać
będzie w dniach 20 – 21 czerwca 2020 r.
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3. Sposób przeprowadzenia.
Wszystkie turnieje odbędą się zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku Szachowego.
a) Zawody odbędą się w kategorii kobiet i mężczyzn, a wszystkie spotkania rozegrane zostaną w tempie
przyspieszonym (aktywne).
b) Wszystkie zawody eliminacyjne rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund lub
rundowym. Czas gry dla zawodnika na jedną partię wynosi 30 minut.
c) Turniej finałowy zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
d) Z turnieju międzyrejonowego do finału Igrzysk kwalifikują się zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą
miejsca od 1 – 5 .
Turniej finałowy Igrzysk zostanie rozegrany z udziałem 20 zawodniczek i 20 zawodników.
e) Zawodnik za zwycięstwo otrzymuje 1 punkt , za remis 0,5 pkt. a za przegraną 0 pkt. Zwycięży ten
zawodnik , który zdobędzie największą ilość punktów.
f) W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników zdobędzie tę samą ilość punktów o wyższym
miejscu w pierwszej kolejności decydować będzie punktacja pomocnicza według Buchholza, z
odrzuceniem skrajnych wyników , pełna wartościowość wg Buchholza , progres , wynik
bezpośredniego pojedynku.
4. Punktacja.
Wszyscy uczestnicy eliminacji zdobywają punkty zgodnie z „zasadami punktacji”.
5. Nagrody.
Zdobywcy miejsc 1 – 3 w zawodach finałowych otrzymują medale.
Trzy najlepsze reprezentacje, które uzyskają największą ilość punktów w klasyfikacji zespołowej,
zdobywają puchary XVI Igrzysk.
6. Różne.
a) Gospodarze turniejów międzyrejonowych ustaleni zostaną odrębnym komunikatem Komisji Sportowej
K-P Z LZS.
b) Gospodarz każdego turnieju eliminacyjnego zawiadamia zainteresowane gminy i miasta-gminy o miejscu
i terminie rozgrywania zawodów – najpóźniej na 7 dni przed turniejem.
Kopię zawiadomienia należy też dostarczyć do K-P Z LZS.
c) Gospodarz turnieju zabezpieczenia salę, plansze szachowe, zegary i obsadę sędziowską.
d) Protokół z odbytego turnieju, gospodarz zawodów dostarcza do K-P Z LZS w ciągu 5 dni od
przeprowadzenia zawodów.
X. TENIS.
1. Uczestnictwo
Każda gmina i miasto-gmina ma prawo wystawić do eliminacji rejonowych 3 zawodniczki i 3 zawodników.
3. Termin
Eliminacje międzyrejonowe należy zakończyć do 10.05.2020 r.
Turniej odbędzie się w 1 – wszym dniu Igrzysk.
4. Sposób przeprowadzenia
Wszystkie turnieje zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku Tenisowego.
Turnieje, bez względu na ilości uczestników , należy rozegrać systemem pucharowym.
a) System eliminacji międzyrejonowych ustalony zostanie do końca marca 2020 w zależności od ilości
ostatecznych zgłoszeń,
b) Turniej finałowy Igrzysk zostanie rozegrany z udziałem 16 zawodniczek i 16 zawodników.
5. Punktacja
Wszyscy uczestnicy eliminacji zdobywają punkty dla swoich gmin i miast-gmin zgodnie z zasadami punktacji.
6. Nagrody
Zdobywcy miejsc 1 – 3 w zawodach finałowych otrzymają medale olimpijskie. Trzy najlepsze reprezentacje
w klasyfikacji zespołowej, otrzymają Puchary XVI Igrzysk.

str. 6

7. Różne
a) Gospodarze turniejów międzyrejonowych zostaną wyznaczeni odrębnym komunikatem Komisji
Sportowej RW LZS.
b) Gospodarz każdego turnieju eliminacyjnego zawiadamia zainteresowane gminy o terminie i miejscu
rozgrywania zawodów – najpóźniej na 7 dni przed turniejem.
c) Gospodarz turnieju zobowiązany jest do zabezpieczenia kortu, obsady sędziowskiej i służby medycznej.
d) Protokół z odbytego turnieju, gospodarz zawodów dostarcza do RW LZS w ciągu 5 dni od
przeprowadzenia zawodów.
X. TENIS STOŁOWY.
1. Uczestnictwo.
Prawo startu posiadają zawodnicy reprezentujący gminy , miasta i miasto-gminy. Każda gmina , miasto i
miasto-gmina ma prawo zgłosić do turniejów eliminacyjnych do 12 zawodniczek i do 12 zawodników w
n/w grupach wiekowych:
Młodziczki – 3 zawodniczki
Młodzicy – 3 zawodników
Kadetki – 3 zawodniczki
Kadeci – 3 zawodników
Juniorki – 3 zawodniczki
Juniorzy – 3 zawodników
Seniorki – 3 zawodniczki
Seniorzy – 3 zawodników
2. Termin.
- cztery wojewódzkie turnieje eliminacyjne odbędą się od dnia 15.10.2019r. do dnia 15.04.2020 r.
Turniej finałowy XVI Igrzysk odbędzie się w dniach 19-21.06.2020 r.
- młodziczka, młodzik i kadetka - w 1-szym dniu Igrzysk do południa,
- kadet, juniorka i junior - w 1-szym dniu Igrzysk po południu,
- seniorka i senior - w 2-gim dniu Igrzysk do południa.
3. Sposób przeprowadzenia.
a). zawodnicy zdobywają awans do finału Igrzysk poprzez udział w czterech wojewódzkich turniejach
eliminacyjnych,
b). do finału Igrzysk z każdego turnieju kwalifikuje się 4-ch najlepszych zawodników w każdej kategorii,
c). zgłoszeni przez gminy zawodnicy mają prawo startu we wszystkich turniejach eliminacyjnych do
momentu uzyskania kwalifikacji olimpijskiej,
d). z udziału w kolejnym turnieju eliminacyjnym wyłącza się zatem te zawodniczki i tych zawodników ,
którzy już uzyskali prawo startu w Igrzyskach,
e). rozstawienie zawodników w poszczególnych turniejach eliminacyjnych oraz na turnieju finałowym
Igrzysk nastąpi drogą losowania z zachowaniem rankingu K-POZTS,
f). zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZTS,
g). turnieje eliminacyjne rozegrane zostaną systemem rosyjskim czyli do 2-ch przegranych meczy, aż do
wyłonienia czterech najlepszych,
h). w czwartym turnieju eliminacyjnym rozegrane zostaną pojedynki o miejsca 5-8 a zawodnicy z tych
miejsc stanowić będą rezerwę turnieju finałowego,
i). turniej finałowy Igrzysk przeprowadzony zostanie systemem rosyjskim czyli do 2-ch przegranych
meczy , z tym , że zawodnicy z jedną porażką mogą zająć maksymalnie trzecie miejsce.
4. Punktacja.
Uczestnicy turniejów eliminacyjnych oraz finału, zdobywają punkty dla swoich gmin zgodnie z „zasadami
punktacji”.
5. Nagrody.
Zdobywcy miejsc od 1 – 4 w zawodach finałowych Igrzysk, otrzymają medale.
Trzy najlepsze reprezentacje, które zdobędą największą ilość punktów w klasyfikacji zespołowej, zdobywają
puchary XVI Igrzysk.
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6. Różne.
a) Uczestniczących we wszystkich turniejach, obowiązuje strój sportowy wymagany przepisami PZTS.
b) Gospodarzy turniejów eliminacyjnych ustali Komisja Sportowa K-P Z LZS a zawiadomienia
zainteresowane gminy o terminie i miejscu rozegrania zawodów , dokona Zrzeszenie LZS komunikatami
Organizacyjnymi na stronie internetowej Zrzeszenia.
XI. WARCABY 100 – POLOWE.
1. Uczestnictwo.
Każda gminna , miasto i miasto-gmina ma prawo wystawić do eliminacji rejonowych do 3 zawodniczek i do
3 zawodników.
2. Termin
Turnieje eliminacyjne odbędą się systemem dwustopniowym:
rejonowe
- termin zakończenia do 29.02.2020 r.
międzyrejonowe
- termin zakończenia do 31.03.2020 r.
Turniej finałowy zostanie przeprowadzony w dniach 19-21.06.2020 r.
3. Sposób przeprowadzenia.
a) Zawody eliminacyjne rejonowe i międzyrejonowe należy rozegrać systemem szwajcarskim na dystansie 7
rund lub rundowym - „każdy z każdym”. Czas gry dla zawodnika na jedną partie wynosi 30 minut.
Turniej finałowy zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, czas gry – jak wyżej.
b) Z turnieju rejonowego do eliminacji międzyrejonowych kwalifikuje się 8 zawodników i 8 zawodniczek.
Z turnieju międzyrejonowego do finału Igrzysk kwalifikują się zawodniczki i zawodnicy którzy zajmą
miejsca 1 –5.
Turniej finałowy Igrzysk zostanie rozegrany z udziałem 20 zawodniczek i 20 zawodników.
c) zawodnik za zwycięstwo otrzymuje 2 punkty , za remis 1 punkt , za przegraną 0 pkt Zwycięży ten
zawodnik który zdobędzie największą ilość punktów.
d) w przypadku gdy 2 lub więcej zawodników zdobędzie tę samą ilość punktów to o wyższym
miejscu w pierwszej kolejności decydować będzie punktacja pomocnicza wg Buchholza , z
odrzuceniem skrajnych wyników, pełna wartościowość wg Buchholza , progres i wynik
bezpośredniego pojedynku.
4. Punktacja.
Wszyscy uczestnicy eliminacji od rejonowych począwszy, zdobywają punkty dla swoich gmin zgodnie z
„zasadami punktacji” .
5. Nagrody.
Zdobywcy miejsc 1–3 w zawodach finałowych Igrzysk, otrzymują medale.
Trzy najlepsze reprezentacje , które zdobędą największą ilość punktów w klasyfikacji zespołowej, zdobywają
puchary XVI Igrzysk.
6. Różne.
a) Podział gmin, miast i miasto-gmin na rejony (grupy eliminacyjne) zostanie dokonany przez Komisję
Sportową K-P Z LZS, która uwzględni poziom sportowy aktualny na sezon 2018/2019.
Podział gmin na grupy i wyznaczenie gospodarzy turniejów rejonowych zostanie podany odrębnym
komunikatem Komisji Sportowej K-P Z LZS.
b) Gospodarze wszystkich turniejów eliminacyjnych zawiadamiają zainteresowane gminy o terminie i
miejscu rozegrania zawodów – najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem.
c) Protokoły z odbytego turnieju, gospodarze dostarczają do K-P Z LZS w ciągu 5 dni od daty odbycia
turnieju.
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XII. WIELOBÓJ SPRAWNOŚCIOWY.
1. Uczestnictwo.
W zawodach prawo startu mają (bez względu na miejsce stałego zameldowania):
a) Burmistrz Miasta lub Wójt gminy,
b) Przewodniczący Rady Miasta lub Gminy,
c) Przewodniczący Rady Gminnej lub M-G Zrzeszenia LZS lub Prezes Klubu,
d) Starosta Powiatu.
W uzasadnionych przypadkach, podane osoby funkcyjne /Burmistrz, Wójt, Starosta/ mogą być zastąpione
przez regulaminowych swoich zastępców lub sekretarzy.
2. Termin.
Zawody wielobojowe rozegrane zostaną w dniach 20 i 21.06. 2020 roku.
3. Program.
Wielobój rozegrany zostanie w następujących konkurencjach :
- rzuty osobiste do kosza,
- strzał piłką nożną do bramki,
- strzały do tarczy z „wiatrówki”,
- rzut lotką.
4. Sposób przeprowadzenia.
a/ rzuty do kosza – wykonywane piłka koszykową z linii rzutów
osobistych. Każdy zawodnik wykonuje trzy rzuty próbne i 10 rzutów na ocenę,
b/ strzały piłką do bramki – wykonywane piłką nożną z odległości 10 metrów do bramki o wymiarach
150cm x 60cm. Każdy zawodnik wykonuje trzy strzały próbne i 10 na ocenę. Celny strzał do bramki
to jeden punkt
c/ strzały do tarczy z „wiatrówki” – trzy próbne oraz pięć punktujących
d/ rzuty lotkami do tarczy wykonuje się z odległości 2,5 metra. Każdy startujący posiada możliwość
3 rzutów próbnych oraz 10-ciu na ocenę. Zwycięża ten kto uzyska największą ilość punktów.
5. Punktacja.
Prowadzona będzie oddzielna punktacja dla burmistrzów i wójtów, odrębna dla Przewodniczących Rad
Gmin, Miast i Miasto-Gmin, odrębna dla Przewodniczących Rad Gminnych i M-G Z LZS oraz odrębna dla
Starostów.
a/ w każdej konkurencji będzie prowadzona punktacja wg zasady - za 1 miejsce ilość punktów równa
ilości startujących zawodników, za każde następne miejsce o jeden punkt mniej, miejsce ostatnie
jeden punkt,
b/ suma punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach decyduje o kolejności zawodników we
wszystkich grupach startowych,
c/ suma punktów zdobytych przez burmistrzów lub wójtów, przewodniczących rad gmin, miast i miastogmin i przewodniczących rad gminnych lub miejsko-gminnych Zrzeszenia LZS decyduje o kolejności
gmin , miast i miasto-gmin w tej dyscyplinie sportu.
d/ punkty zdobyte przez starostów zaliczone zostaną tylko do klasyfikacji powiatów.
6. Nagrody.
Zdobywcy miejsc 1-3 w wymienionych kategoriach otrzymują medale olimpijskie, a najlepsze 3 gminy, miasta,
miasto-gminy otrzymają puchary.
XIII. ZAPASY – STYL WOLNY.
1. Uczestnictwo.
Prawo startu posiadają zawodnicy i zawodniczki reprezentujący gminy lub miasta i miasto-gminy
zawodniczek i do 3-ch zawodników w każdej kategorii wagowej.
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2. Termin.
Zawody zapaśnicze przeprowadzone zostaną w dniu 20 czerwca 2020 r.
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3. Sposób przeprowadzenia.
Zawody przeprowadzone będą w relacji kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wagowych:
Młodziczka/kadetka ( 12 – 17 lat ): od 45 kg do 55 kg i od 55 kg do 73 kg
Juniorka/seniorka ( 18 lat i starsze ): od 50 kg do 60 kg i od 60kg do 76 kg
Młodzik/kadet ( 12 – 17 lat ): od 35 kg do 42 kg , do 50 kg , do 60 kg , do 70 kg , do 80 kg , do 100 kg
- Junior/senior ( 18 lt i starsi ): od 50 kg do 70 kg i od 70 kg do 100 kg
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami sportowymi PZZ.
4. Nagrody.
Zdobywcy miejsc 1-3 w każdej wadze i grupie wiekowej w relacji dziewcząt, kobiet, chłopców i mężczyzn
otrzymają medale olimpijskie.
Trzy najlepsze reprezentacje, które zdobędą największą ilość punktów w klasyfikacji zespołowej, zdobywają
Puchary XVI Igrzysk.
5. Punktacja.
Stosowana będzie punktacja zgodnie z „zasadami punktacji”.
XIV. KOSZYKÓWKA /kobiet i mężczyzn/.
1. Uczestnictwo.
Prawo startu w eliminacjach i finale olimpijskim posiadają drużyny kobiet i mężczyzn, będące reprezentacjami
gmin lub miast i miasto-gmin.
2. Termin rozgrywek.
a) Eliminacji zgodnie z komunikatem
b) Turniej olimpijski zostanie rozegrany w dniach 20-21 czerwca 2020 r.:
- I dzień - spotkania półfinałowe,
- II dzień - spotkania finałowe.
3. Sposób przeprowadzenia.
a) Eliminacji zgodnie z komunikatem
b) W finale Igrzysk uczestniczyć będą 4 drużyny w kategorii kobiet i mężczyzn.
c) czas gry w eliminacjach i finale – 4x10 minut z 5-minutową przerwą, 3 kwarty rozgrywane będą bez
zatrzymywania czasu, a w 4-tej kwarcie czas będzie zatrzymywany.
d) spotkania półfinałowe rozgrywane będą wg wylosowanej kolejności
4.

Punktacja.
Punkty przyznawane będą wszystkim drużynom, które przystąpią do eliminacji zgodnie z „zasadami
punktacji”.
Drużyna, która nie przyjedzie na turniej lub wycofa się z rozgrywek na jakimkolwiek etapie zostaje
pozbawiona dotychczas zdobytych punktów.

5. Nagrody.
Zawodnicy i trenerzy drużyn, które zajmują miejsca 1-3 w finale XVI Igrzysk, otrzymują medale olimpijskie.
Trzy najlepsze drużyny w kategorii kobiet i mężczyzn zdobywają puchary.
6. Różne.
a) Rozgrywki odbędą się zgodnie z przepisami sportowymi PZKosz;
b) Gminy, miasta i miasto-gminy mogą zgłosić do eliminacji dowolną ilość zawodniczek i zawodników.
Listy mogą ulegać zmianom podczas trwania turniejów eliminacyjnych, przy czym ostateczny wykaz
zawodników/zawodniczek wymaga zatwierdzenia przed finałem Igrzysk/;
c) Drużyny uczestniczące w rozgrywkach wszystkich szczebli muszą przedstawić wykaz zawodniczek i
zawodników , zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko
- pesel
- stałe miejsce zamieszkania
Listę imienną zgłoszenia do udziału w rozgrywkach obowiązkowo podpisuje wójt/burmistrz lub
osoba przez niego upoważniona.
d) Wszyscy zawodnicy/zawodniczki drużyn startujących w eliminacjach i finale, muszą okazać aktualne
badania lekarskie oraz dowód osobisty lub legitymację szkolną.
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e/ Gospodarze spotkań zobowiązani są do:
zawiadomienia przeciwnika o terminie i miejscu spotkania, najpóźniej na 7 dni przed planowanymi
zawodami;
złożenia kopii zawiadomienia o spotkaniu do K-P Z LZS;
przesłania do K-P Z LZS protokołów z rozegranych spotkań w ciągu 5 dni od dnia rozegrania meczu.
f/ W finałach igrzysk drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodniczek lub 12 zawodników.
XV. PIŁKA NOŻNA / kobiet i mężczyzn /.
1. Uczestnictwo.
Prawo startu w eliminacjach oraz w finale Igrzysk posiadają reprezentacje gmin ,miast i miasto-gmin.
2. Termin rozgrywek.
a) Rozgrywki eliminacyjne zgodnie z komunikatem NR 1
b) Spotkania półfinałowe odbędą się 20 czerwca 2020 r.
Mecze finałowe o medale XVI Igrzysk – 21 czerwca 2020 r.
3. Sposób przeprowadzenia.
a) Cały cykl eliminacji zostanie rozegrany systemem pucharowym na zasadzie meczu i rewanżu – po jednym
spotkaniu u siebie i u przeciwnika. Czas gry – 2 x 45 minut.
O awansie drużyny do następnej rundy rozgrywek decydują punkty zdobyte w obydwóch spotkaniach, a
w przypadku równej ilości punktów i bramek, o awansie decydować będzie większa ilość bramek
zdobytych na wyjeździe.
Jeżeli mimo uwzględnienia w/w kryteriów, zainteresowane drużyny uzyskają równą ilość punktów i
bramek, wówczas po meczu rewanżowym nastąpi dogrywka – 2 x 15 minut.
W przypadku nie rozstrzygnięcia spotkania w dogrywce, o awansie drużyny decydują rzuty karne – na
zasadzie jak w Pucharze Polski;
b) Do finału Igrzysk kwalifikują się 4 drużyny.
c) Do spotkań półfinałowych Igrzysk drużyny zostaną ustalone w drodze losowania. Zwycięzcy walczą o 1 – 2
miejsce, drużyny pokonane o medal brązowy.
Wszystkie spotkania w turnieju olimpijskim rozgrywane są w pełnym wymiarze czasu – bez rewanżu.
Sposób wyłonienia zwycięzcy – w przypadku nie rozstrzygnięcia meczu w normalnym czasie – analogiczny
jak w eliminacjach.
d) W przypadku oddania meczu walkowerem – na którymkolwiek etapie, drużyna zostanie wycofana z
rozgrywek, a jej macierzysta gmina pozbawiona zdobytych do tej pory punktów do klasyfikacji.
e) Zawodniczka, zawodnik otrzymujący czerwoną kartkę automatycznie jest odsunięty od następnych 3-ch
spotkań w ramach eliminacji olimpijskich . Za otrzymanie każdych 2-ch żółtych kartek, zawodnik jest
odsunięty od jednego meczu. W przypadku otrzymania w jednym meczu 2-ch żółtych kartek, a w
konsekwencji kartki czerwonej również zostaje odsunięty od jednego meczu.
4. Punktacja.
Punktacją objęte będą wszystkie drużyny, które przystąpią do eliminacji zgodnie z zasadami.
5. Nagrody.
Zawodnicy i trenerzy drużyn zajmujących miejsca 1 – 3 w finale Igrzysk, zdobywają medale olimpijskie , a trzy
najlepsze drużyny w kategorii kobiet i mężczyzn puchary XVI Igrzysk.
6. Różne.
a) Zawody piłkarskie odbędą się zgodnie z przepisami sportowymi PZPN ,
b) Gminy, miasta i miasto-gminy mogą zgłosić do eliminacji dowolną ilość zawodniczek i zawodników.
Listy mogą ulegać zmianom podczas trwania turniejów eliminacyjnych, przy czym ostateczny wykaz
zawodników/zawodniczek wymaga zatwierdzenia przed finałem Igrzysk;
c) Drużyny uczestniczące w rozgrywkach wszystkich szczebli muszą przedstawić wykaz zawodniczek i
zawodników , zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko
- pesel
- stałe miejsce zamieszkania
Listę imienną zgłoszenia do udziału w rozgrywkach obowiązkowo podpisuje wójt/burmistrz lub
upoważniona przez niego osoba
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d/ Wszyscy zawodnicy/zawodniczki drużyn startujących w eliminacjach i finale, muszą okazać aktualne
badania lekarskie oraz dowód osobisty lub legitymację szkolną.
e/ Gospodarze spotkań zobowiązani są do:
zawiadomienia przeciwnika o terminie i miejscu spotkania, najpóźniej na 7 dni przed planowanymi
zawodami;
złożenia kopii zawiadomienia o spotkaniu do K-P Z LZS;
przesłania do K-P Z LZS protokołów z rozegranych spotkań w ciągu 5 dni od dnia rozegrania meczu.
f/ W finałach drużyna może liczyć do 18 zawodniczek i do 18 zawodników.
XVI. PIŁKA RĘCZNA / kobiet i mężczyzn /.
1. Uczestnictwo.
Prawo startu w eliminacjach i finale olimpijskim posiadają drużyny kobiet i mężczyzn będące reprezentacjami
gmin , miast i miasto-gmin.
2. Termin rozgrywek.
a) Eliminacje zgodnie z komunikatem NR 1
b) Spotkania półfinałowe odbędą się 20 czerwca 2020 r.
Mecze finałowe o medale XVI Igrzysk – 21 czerwca 2020 r.
3. Sposób przeprowadzenia.
a) Eliminacje zgodnie z komunikatem NR 1
b) W finale Igrzysk uczestniczyć będą 4 drużyny w kategorii kobiet i mężczyzn.
Spotkania półfinałowe odbędą się 20 czerwca 2020 r.
Mecze finałowe o medale XVI Igrzysk – 21 czerwca 2020 r
c) Czas gry w eliminacjach i finale:
Kobiety - 2 x 15 minut z 5 minutową przerwą
Mężczyźni - 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą
d) drużyny na wszystkich etapach rozgrywek , rozgrywają spotkania wg wylosowanej kolejności.
W przypadku jednakowej ilości punktów o awansie decyduje lepszy stosunek bramek, a przy równej
ilości – bezpośrednie spotkanie zainteresowanych drużyn.
4.

Punktacja.
Punkty przyznawane będą wszystkim drużynom, które przystąpią do eliminacji zgodnie z „zasadami punktacji”
Drużyna, która nie przyjedzie na turniej lub wycofa się z rozgrywek na jakimkolwiek etapie zostaje
pozbawiona dotychczas zdobytych punktów.

5. Nagrody.
Zawodnicy i trenerzy drużyn, które zajmą miejsca 1-3 otrzymają medale.
Trzy najlepsze reprezentacje w kategorii kobiet i mężczyzn , zdobywają puchary XVI Igrzysk.
6. Różne.
a) Rozgrywki odbędą się zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku Piłki Ręcznej;
b) Gminy, miasta i miasto-gminy mogą zgłosić do eliminacji dowolną ilość zawodniczek i zawodników.
Listy mogą ulegać zmianom podczas trwania turniejów eliminacyjnych, przy czym ostateczny wykaz
zawodników/zawodniczek wymaga zatwierdzenia przed finałem Igrzysk.
c) Drużyny uczestniczące w rozgrywkach wszystkich szczebli muszą przedstawić wykaz zawodniczek i
zawodników , zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko
- pesel
- stałe miejsce zamieszkania
Listę imienną zgłoszenia do udziału w rozgrywkach obowiązkowo podpisuje wójt/burmistrz lub
osoba przez niego upoważniona
d/ Wszyscy zawodnicy/zawodniczki drużyn startujących w eliminacjach i finale, muszą okazać aktualne
badania lekarskie oraz dowód osobisty lub legitymację szkolną.
e/ Gospodarze turniejów zobowiązani są do:
zawiadomienia przeciwników o terminie i miejscu spotkań, najpóźniej na 7 dni przed planowanymi
zawodami;
złożenia kopii zawiadomienia o spotkaniu do K-P Z LZS;
przesłania do K-P Z LZS protokołów z rozegranych spotkań w ciągu 5 dni od dnia rozegrania meczu.
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f/ W finałach drużyna może liczyć maksymalnie 16 zawodniczek lub 16 zawodników.
XVII. PIŁKA SIATKOWA / kobiet i mężczyzn /.
1. Uczestnictwo.
Prawo startu w eliminacjach i finale olimpijskim posiadają drużyny kobiet i mężczyzn będące
reprezentacjami gmin , miast i miast-gmin.
1.

Termin rozgrywek.
a) Eliminacje zgodnie z komunikatem
b) Turniej olimpijski zostanie rozegrany w dniach 20-21 czerwca 2020 r.
- I dzień – spotkania półfinałowe
- II dzień – spotkania finałowe.

3. Sposób przeprowadzenia.
a) Eliminacje zgodnie z komunikatem
b) W finale Igrzysk uczestniczyć będzie po 4 drużyny w kat. kobiet i mężczyzn.
c) Wszystkie spotkania eliminacyjne rozgrywane będą do 2-ch wygranych setów. Mecze półfinałowe i
finałowe rozgrywane będą do 3-ch wygranych setów.
d) Wszystkie spotkania eliminacyjne rozgrywane będą według wylosowanej kolejności gry.
e) W przypadku jednakowej ilości zwycięstw, o awansie do następnego etapu rozgrywek decyduje lepszy
stosunek setów, a w przypadku równości – spotkanie bezpośrednie.
4. Punktacja.
Punkty przyznawane będą wszystkim drużynom, które przystąpią do eliminacji zgodnie z „zasadami punktacji”
Drużyna, która nie przyjedzie na turniej lub wycofa się z rozgrywek na jakimkolwiek etapie zostaje
pozbawiona dotychczas zdobytych punktów.
5. Nagrody.
Zawodnicy i trenerzy drużyn, które zajmą miejsca 1-3 w finale Igrzysk, otrzymają medale olimpijskie. Trzy
najlepsze drużyny w kat. kobiet i mężczyzn zdobywają puchary Igrzysk.
6. Różne.
a) Rozgrywki odbędą się zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
b) Gminy, miasta i miasto-gminy mogą zgłosić do eliminacji dowolną ilość zawodniczek i zawodników.
Listy mogą ulegać zmianom podczas trwania turniejów eliminacyjnych, przy czym ostateczny wykaz
zawodników/zawodniczek wymaga zatwierdzenia przed finałem Igrzysk
c) Drużyny uczestniczące w rozgrywkach wszystkich szczebli muszą przedstawić wykaz zawodniczek i
zawodników , zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko
- pesel
- stałe miejsce zamieszkania
Listę imienną zgłoszenia do udziału w rozgrywkach obowiązkowo podpisuje wójt/burmistrz lub
osoba przez niego upoważniona
d/ Wszyscy zawodnicy/zawodniczki drużyn startujących w eliminacjach i finale, muszą okazać aktualne
badania lekarskie oraz dowód osobisty lub legitymację szkolną.
e/ Gospodarze turniejów zobowiązani są do:
zawiadomienia przeciwników o terminie i miejscu spotkań, najpóźniej na 7 dni przed planowanymi
zawodami;
złożenia kopii zawiadomienia o spotkaniu do K-P Z LZS;
przesłania do K-P Z LZS protokołów z rozegranych spotkań w ciągu 5 dni od dnia rozegrania meczu.
f/ W finałach igrzysk drużyna może liczyć maksymalnie 14 zawodniczek lub 14 zawodników
XVIII. PIŁKA PLAŻOWA / kobiet i mężczyzn /.
1. Uczestnictwo.
Prawo startu w eliminacjach i finale olimpijskim posiadają 2 – osobowe drużyny kobiet i mężczyzn będące
reprezentacjami gmin , miast i miast-gmin. Reprezentacja składa się z 2-ch zawodników podstawowych
+ 1 zawodnik/zawodniczka rezerwowy.
2. Termin rozgrywek.
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a) Eliminacje zgodnie z komunikatem
b) Turniej olimpijski zostanie rozegrany w dniach 20-21 czerwca 2020 r.
- I dzień – półfinały w grupach A i B
- II dzień – spotkania finałowe.
3. Sposób przeprowadzenia.
a) Eliminacje zgodnie z komunikatem
b) W finale Igrzysk uczestniczyć będzie po 8 drużyn w kat. kobiet i mężczyzn.
Turniej finałowy zostanie rozegrany w dwóch grupach – A i B, po cztery drużyny w każdej, które
rozegrają spotkania systemem „każdy z każdym”.
Drużyny, które zajmą miejsca równorzędne w grupach A i B, rozegrają pomiędzy sobą spotkanie
finałowe o miejsca: 1-2 , 3-4 , 5-6 i 7-8. Podział drużyn na grupy A i B nastąpi drogą losowania.
c) Wszystkie spotkania eliminacyjne i półfinałowe rozgrywane będą według wylosowanej kolejności gry.
d) W przypadku jednakowej ilości zwycięstw, o awansie do następnego etapu rozgrywek decyduje lepszy
stosunek setów, a w przypadku równości – spotkanie bezpośrednie.
4. Punktacja.
Punkty przyznawane będą wszystkim drużynom, które przystąpią do eliminacji zgodnie z zasadami punktacji.
Drużyna, która nie przyjedzie na turniej lub wycofa się z rozgrywek na jakimkolwiek etapie zostaje
pozbawiona dotychczas zdobytych punktów.
5. Nagrody.
Zawodnicy i trenerzy drużyn, które zajmą miejsca 1-3 w finale Igrzysk, otrzymają medale olimpijskie. Trzy
najlepsze drużyny w kat. kobiet i mężczyzn otrzymają puchary Igrzysk.
6. Różne.
a) Rozgrywki odbędą się zgodnie z przepisami sportowymi PZPS.
b/ W finałach igrzysk drużyna może liczyć maksymalnie 3 zawodniczek lub 3 zawodników
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