
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXV OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK LZS

Słubice, 25-27.08.2022

I.  CEL
 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 Podsumowanie systemu współzawodnictwa sportowego
 Promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
 Współpraca z samorządami i innymi jednostkami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji
 Promowanie ruchu olimpijskiego w Polsce
 Uczczenie 25-lecia Ogólnopolskich Igrzysk LZS

II. ORGANIZATOR
 Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
 Lubuskie Zrzeszenie LZS w Gorzowie Wlkp.
 Zachodniopomorski Związek Podnoszenia Ciężarów w Koszalinie

III. WSPÓŁORGANIZATORZY
 Ministerstwo  Sportu i Turystyki
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
 Wojewoda Lubuski
 Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 Miejski Związek Sportowy we Frankfurcie nad Odrą
 Burmistrz Słubic
 Nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą



1. TERMIN I MIEJSCE
Igrzyska  LZS  odbędą  się  w  terminie  25-27.08.2022  r.  w  Słubicach  (zakwaterowanie).  Miejsce
przyjmowania ekip (akredytacja) – Klub Olimpijczyka / sala sportowa SOSiR Słubice, ul. Sportowa 1, 69-
100 Słubice  od godz.  14.00.  Zawody podnoszenia  ciężarów odbędą się  w Centrum Sportowym we
Frankfurcie nad Odrą. Adres: Stendaler Straße 26, 15234 Frankfurt (Oder).

IV.ZASADY UCZESTNICTWA
W Igrzyskach prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy w wieku 16-23 lata (ur. 2006-1999) w dwóch 
grupach wiekowych: do 20 i 23 lat.
Obowiązują następujące kategorie wagowe:
Kobiety: 45kg(tylko U20) 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, 87 kg, +87 kg,
Mężczyźni:  55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, 102 kg, 109 kg,+109 kg.

Zawodniczki i zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, licencję PZPC na 2022 rok oraz 
legitymację LZS z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.

V. PROGRAM ZAWODÓW
25.08.2022 (czwartek)
Do godz. 16.00 – przyjazd ekip wojewódzkich do miejsca zakwaterowania,
Godz. 16.00-18.00 – weryfikacja (województwa)
Godz. 18.00 – odprawa techniczna (podnoszenie ciężarów)
Godz. 20.00 – uroczyste otwarcie Igrzysk LZS - Stadion Olimpijski SOSiR Słubice

26-27.08.2022 (piątek-sobota)
Zawody podnoszenia ciężarów - Stendaler Straße 26, 15234 Frankfurt (Oder). Szczegółowy program 
zawodów zostanie przedstawiony po otrzymaniu zgłoszeń ze wszystkich województw.

VI. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zgodnie z pkt.V.2 Ogólnego regulaminu Igrzysk. 
Możliwe jest zgłoszenie uczestników  poza limitem na własny koszt. Organizator w miarę możliwości
udzieli  pomocy w zabezpieczeniu  usług  noclegowo –  żywieniowych dla  województw,  które  prześlą
dodatkowe zapotrzebowanie drogą elektroniczną w terminie do 01.08.2022 r ( poniedziałek ) na adres
e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl oraz kopie ryszard.chustecki@sosirslubice.pl.  

VII. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH
Wojewódzkie Zrzeszenia LZS mają obowiązek dokonania zgłoszeń:
- ilościowych do 01.08.2022 r według załączonej deklaracji w ogólnym Regulaminie Igrzysk
-  Imienne  zgłoszenia  zawodników  na  zawody  przyjmowane  są  elektronicznie  na  adres  mailowy:
zzpc@onet.pl wyłącznie  za  pośrednictwem  przygotowanego  „druku  zgłoszenia”  w  terminie  do
12.08.2022, kopia: damian.dworczak@lzs.pl; iwona.kania@lzs.pl; sekretariat@sosirslubice.pl 

VIII. NAGRODY I PUNKTACJA
 Indywidualnie za miejsca I - III w każdej kategorii wagowej zawodniczki/cy  otrzymują medale,
 Województwa i kluby za miejsca I – III w punktacji łącznej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary,
 Obowiązuje następująca punktacja: I – 9 pkt., II – 7 pkt., III – 6 pkt., IV – 5 pkt., V – 4 pkt., VI – 3

pkt., VII – 2 pkt. i VIII – 1 pkt.

IX. ZASADY FINANSOWANIA
 Opłata startowa od każdej zawodniczki i zawodnika wynosi 50 zł pokrywana jest przez

uczestnika  lub  jednostki  delegujące  (  pkt.  X.  ZASADY  FINANSOWANIA  –  regulaminu
ogólnego Igrzysk ).
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 Organizator pokrywa koszty organizacyjne zawodów.
 Koszty dojazdu, zakwaterowanie i wyżywienia zawodników oraz osób towarzyszących (w

limicie województwa) pokrywają jednostki delegujące zgodnie z zamówieniem. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Obsługę sędziowską zabezpiecza Zachodniopomorski Związek Podnoszenia Ciężarów.
 Uczestnicy musza być ubezpieczeni od NNW.
 Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  ubezpieczenia  zawodników,  kradzieży,

uszkodzenia lub zgubienia sprzętu przez zawodników.
 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  interpretacji  w  przypadkach  nieokreślonych  niniejszym

regulaminem.
 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w danym momencie obostrzeniami

dotyczącymi COVID-19.

                                                                                                                             Krajowe Zrzeszenie 
                                                                                                                     Ludowe Zespoły Sportowe
Warszawa, 05.07.2022 r


	I. CEL
	II. ORGANIZATOR
	III. WSPÓŁORGANIZATORZY
	1. TERMIN I MIEJSCE
	IV. ZASADY UCZESTNICTWA
	VIII. NAGRODY I PUNKTACJA
	IX. ZASADY FINANSOWANIA
	X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

