
 

   
     

 

 

REGULAMIN V WOJEWÓDZKICH IGRZYSK SPORTOWYCH LZS  

O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  

LUZINO, 19 CZERWCA 2021 r.  

1. CELE 

 Promocja zdrowego trybu życia mieszkańców wsi i małych miasteczek woj. pomorskiego,  

 Integracja mieszkańców województwa pomorskiego,  

 Wyłonienie najbardziej usportowionej gminy w województwie Pomorskim,  

 Wyłonienie reprezentacji woj. pomorskiego na Ogólnopolskie Igrzyska LZS w 2021 roku,  

 Promocja dorobku sportowców wiejskich spod znaku LZS,  

 Edukacja zachowań „Fair Play” w czasie rywalizacji sportowej, Centralne obchody 75-lecia LZS 

na Pomorzu 

 

2. ORGANIZATORZY  

 Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, 

 Urząd Marszałkowski w Gdańsku,  

 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie,  

 Urząd Gminy w Luzinie, 

 Stowarzyszenie Pomerania Sports, 

 Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne w Luzinie, 

 Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego,  

 Kaszëbskô Liga Bùczczi, 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY (Partnerzy)  

 Urzędy Gmin – gminy biorące udział w Igrzyskach,  

 Ochotnicza Straż Pożarna w Luzinie 

 Starostwo Powiatowe w Wejherowie,  

 Pomorski Związek Piłki Nożnej,  

 Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Gdańsku, 

 

3. PATRONAT HONOROWY  

Marszałek Województwa Pomorskiego, 

 Przewodniczący Sejmiku Woj. Pomorskiego, 

 Prezes Krajowego Zrzeszenia LZS, 



 

   
     

 Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS, 

 Starosta Powiatu Wejherowskiego, 

 Wójt i Rada Gminy Luzino, 

 

4. PATRONAT MEDIALNY  

 Radio Kaszëbë,  

 Dziennik Bałtycki,  

 Radio Gdańsk  

 TVP 3 Gdańsk  

 Kartuzy.info,  

 Telewizja TTM 

 

5. TERMIN I MIEJSCE  

1. V Igrzyska LZS odbędą się 19.06.2021 r. (sobota) na obiektach sportowych i rekreacyjnych 

Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie ul. Mickiewicza 22.  

2. Uroczyste otwarcie Igrzysk rozpocznie się o godz. 11.00.  

3. Igrzyska odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne i ilość zgłoszonych reprezentacji 

gminnych oraz zgłoszeń indywidualnych.  

 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI  

1. Uzależniony jest od specyfikacji konkurencji, ilości drużyn i zawodników biorących udział w 

Igrzyskach. 

 

 7. UCZESTNICTWO - ZAPISY 

1. Zgłoszenia grupowe dla zespołów gminnych/miejskich przyjmowane będą mailowo 

kontakt@pomorskie-igrzyska.pl po wypełnieniu formularzu zgłoszeniowego, wysłaniu go na 

podany adres mailowy oraz założeniu indywidualnych konta każdego uczestnika w systemie 

zapisów www.zapisy.pomerania-sports.pl. Po otrzymaniu maila i dokonaniu opłaty, 

zawodnicy zostaną przeniesieni na listy startowe danej dyscypliny.  

 

2. Zgłoszenia indywidualne odbywają się przez system zapisów elektronicznych 

www.zapisy.pomerania-sports.pl. Uczestnik musi założyć konto w systemie zapisów, 

następnie wybrać dane zawody i dyscyplinę oraz opłacić wpisowe przez system PayU. 

Następnie znajdzie się na liście startowej. Indywidualni uczestnicy będą reprezentować 

Gminę/Miasto, którą wpiszą w miejsce zamieszkania.  

 

 Zawodnicy biorący udział w Pomorskich Igrzyskach LZS podczas rejestracji konta w systemie 

www.zapisy.pomerania-sports.pl, muszą zaznaczyć w polu „KLUB”  gminę/miasto którą będą 

reprezentowali. 

mailto:kontakt@pomorskie-igrzyska.pl
http://www.zapisy.pomerania-sports.pl/
http://www.zapisy.pomerania-sports.pl/


 

   
     

 W Igrzyskach mają prawo udziału mieszkańcy województwa Pomorskiego, reprezentujący 

gminę/miasto w której mieszkają.   

 

8. DYSCYPLINY I KONKURENCJE  

1. 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. Baśka kaszubska – (drużyny 4 osobowe) – 4 rundy po 32 rozdania – bez uczestnictwa 

w Finale Krajowym. 

 

2. INDYWIDUALNE Mistrzostwa Pomorza LZS 

1. Tenis stołowy –  kategoria OPEN – bez uczestnictwa w Finale Krajowym 

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, 

4. Marsz Nordic Walking na 3000 m - bez uczestnictwa w finale krajowym – narody 

będą przyznawane w kategoriach kobiet i mężczyzn - 18-29 lat, 30-39, 40-49, 50-59, 

60-69, 70+ (20 najlepszych czasów bezwzględnych punktować będzie zgodnie z p 

10.3). 

 

 

3. INDYWIDUALNE 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),  

 

 

9. WIEK UCZESTNIKÓW / WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Zespoły w konkurencjach drużynowych startują w jednolitych strojach.  

2. W igrzyskach uczestniczyć mogą jedynie zawodnicy pełnoletni, 

3. Każdy uczestnik może stratować maksymalnie w 2 konkurencjach indywidualnych 

 



 

   
     

 

10. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA - Tytuł „Najlepszej Gminy/Miasta na Pomorzu”  

1. Za zajęcie miejsc w poszczególnych konkurencjach drużynowych i indywidualnych zawodnicy 

będą zdobywali punkty dla reprezentowanej gminy/miasta.  Do punktacji drużynowej 

zaliczane będą punkty najlepszej drużyny, bądź najlepszego zawodnika z danej konkurencji. 

2. Konkurencje Drużynowe: 

Punktacja:  I – 30 pkt., II – 25 pkt., III – 20 pkt., IV – 18 pkt., V – 16 pkt., VI – 14 pkt., VII – 12 

pkt., VIII – 10 pkt. , IX – 9 pkt., X – 8 pkt., XI – 7 pkt., XII – 6 pkt., XIII-5, XIV - 4pkt, XV - 3 pkt. , 

XVI - 2 pkt., XVII i dalsze po 1pkt. 

3. Konkurencje Indywidualne: 

W konkurencjach indywidualnych przyznawane będą punkty za zajęcie miejsc odpowiednio:  

Punktacja: I - 9pkt., II - 7 pkt., III - 5 pkt., IV - 4pkt., V - 3 pkt., VI - 2 pkt. VII i kolejne do XX po 

1 pkt.  

 

11. NAGRODY  

 W każdej dyscyplinie indywidualnej i konkurencjach drużynowych, zdobywcy trzech 

pierwszych miejsc otrzymają pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz nagrody i upominki 

zgodnie z możliwościami finansowymi organizatorów.  

 Wszystkie startujące drużyny – reprezentacje gminy/miasta otrzymają pamiątkowe puchary 

za miejsca zajęte w końcowej klasyfikacji igrzysk.  

 

 

12. PAKIET STARTOWY ZAWODNIKA 

 ciepły posiłek,  

 sędziowie,  

 tablice z nazwami gmin,  

 szatnie,  

 puchary,  

 dyplomy,  

 nagrody rzeczowe,  

 ubezpieczenie OC i NNW, 

 

13. HARMONOGRAM 

Sobota, 19.6.2021 r. 

 

07:00-11:00 praca biura zawodów – wydawanie pakietów 

9:00 – rozpoczęcie meczy piłki nożnej 

9:00 - rozpoczęcie meczy siatkówki na trawie  

9:00 - rozpoczęcie meczy koszykówki 



 

   
     

10:00 - rozpoczęcie meczy siatkówki plażowej 

10:00 - rozpoczęcie meczy tenisa stołowego 

11:00 – oficjalne Otwarcie Pomorskich Igrzysk LZS (wszyscy uczestnicy) 

11:30 - Konkurs strzelecki dla radnych – strzały na bramkę, 

12:00 – Marsz Nordic Walking na 3000 m. 

12:15 - Trójbój rzutowy dla samorządowców  

12:30 – Sztafeta z przeszkodami OSP (5x500m) 

13:00 – Przeciąganie Liny Kobiet/Mężczyzn 

13:30 - Wyciskanie ciężarka 17,5 kg, kategorie do 85kg i 85kg+ 

14:00 – finał piłki nożnej, koszykówki, siatkówki plażowej kobiet 

14:45 – finał piłki nożnej, koszykówki, siatkówki plażowej mężczyzn 

15:30 – Ogłoszenie Klasyfikacji Generalne Gmin 

16:00 – Zamknięcie  Pomorskich Igrzysk LZS 

 

14. OPŁATY WPISOWE 

 

1. Drużyny – reprezentacje gmin/miast, które zgłaszają akces udziału reprezentacji w Igrzyskach 

samorządowych wnoszą jedną opłatę - 1000 zł wraz ze zgłoszeniem całej reprezentacji - max 

60 osób 

2. Drużyny zgłaszane przez inne organizacje, zespoły sportowe, kluby, stowarzyszenia wnoszą 

opłatę zgodnie z poniższą tabelą od każdej dyscypliny sportu,   

3. Zawodnicy biorący udział w konkurencjach indywidualnych - 20zł od zawodnika (tenis 

stołowy, ciężarek, marsz Nordic Walking ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
     

 

 

KONKURENCJE 
Drużynowe 

ILOŚĆ 
UCZESTNIKÓW 

OPŁATA (zł) TERMIN 

Piłka Nożna K/M 5 100 Do 10.06.2021 

Siatkówka Hala K/M 3 60 Do 10.06.2021 

Siatkówka plażowa K/M 2 40 Do 10.06.2021 

Koszykówka K/M 3 60 Do 10.06.2021 

Przeciąganie Liny K/M 5 100 Do 10.06.2021 

Sztafeta Bieg OCR 5 100 Do 10.06.2021 

KONKURENCJE 
Indywidualne 

ILOŚĆ 
UCZESTNIKÓW 

OPŁATA (zł) TERMIN 

Tenis stołowy 1 20 Do 17.06.2021 

Bieg 3000m 1 20 Do 17.06.2021 

Wyciskanie ciężarka 
17.5kg 

1 20 Do 17.06.2021 

Trójbój rzutowy 
samorządowców 

3 60 Do 17.06.2021 

Konkurs strzelecki dla 
radnych 

1 20 Do 17.06.2021 

Baśka 4 80 Do 17.06.2021 

 

15. KONTAKT 

 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Pomorskich Igrzysk LZS udzielają:  

1. Paweł Radecki – GOSRiT Luzino - 501-104-483, 

2. Jan Trofimowicz – Z-ca Prezesa Pomorskiego Zrzeszenia LZS Tel.: 508-738-161,  

3. Marek Wróbel – Zapisy elektroniczne - marek.wrobel@pomerania-sports.pl  

16. DANE OSOBOWE  

1. Uczestnik zgłaszający swoją chęć udziału w zawodach sportowych wypełnia oświadczenie 

dostępne na stronie internetowej zapisy.pomerania-sports.pl podając swoje dane osobowe. 

2. Wszystkie podane przez uczestnika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym. 

3. W odniesieniu do podanych danych organizator Stowarzyszenie Pomerania Sports z siedzibą 

w Pępowie pełni rolę administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

4. Uczestnikowi, podającemu dane osobowe, w każdym czasie przysługuje możliwość zmiany 

podanych przez siebie danych osobowych, ich aktualizacji, modyfikacji bądź zgłoszenia żądania 

ich usunięcia. Zgłoszenie żądania usunięcia danych powinno zostać przekazane na adres 

organizatora. 

mailto:marek.wrobel@pomerania-sports.pl
http://www.mtbpomerania.pl/


 

   
     

5. Żądanie usunięcia danych nie wpływa na zgodność z prawem ich przetwarzania przed 

momentem żądania ich usunięcia.  

17. PRAWA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ 

1. Korzystanie z utworów objętych prawami własności intelektualnej związanymi  

z organizacją maratonu, a w szczególności logo maratonu, wymaga uzyskania zezwolenia 

Organizatora.  Uczestnicy zawodów i osoby im towarzyszące są uprawnieni do utrwalania 

przebiegu zawodów wyłącznie w celach własnego użytku osobistego, z pominięciem celów 

zarobkowych.  

2. Każdy uczestnik używający zdjęć lub materiałów graficznych Pomorskich Igrzysk LZS  w mediach 

społecznościowych musi oznaczyć i otagować organizatora @PomorskieLZS  

18. MEDIA  

1. Przebieg zawodów będzie rejestrowany za pośrednictwem zdjęć i nagrań video. Informacje na 

temat przebiegu i organizacji zawodu będą pojawiać się w prasie i mediach społecznościowych 

(Facebook, Instagram) 

19. OGRANICZENIA, NAKAZY, ZAKAZY ZWIĄZANE Z COVID-19 

1. W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną zostaną wygrodzone stanowiska 

dezynfekcyjne przed wejściem na teren zawodów.  

2. Osoby czekające w kolejce muszą zachować wytyczoną odległość między sobą. 

3. Biuro Zawodów będzie przygotowane w sposób umożliwiający sterylny odbiór pakietów 

startowych przez uczestników.  

4. Organizatorzy będą wyposażeni w rękawiczki oraz maseczki ochronne.  

5. Miejsce startu i mety (barierki ochronne) będą dezynfekowane przed i po starcie każdego 

dystansu.  

6. Uczestnicy będą zobowiązani do zakrycia ust i nosa na starcie, a także na terenie miasteczka 

zawodów. 

7. Na teren miasteczka zawodów będą mogli wejść jedynie uczestnicy bez osób towarzyszących.  

8. Dalsze działania będą aktualizowane na bieżąco zgodnie z wytycznymi Rządu. 

20.  ZMIANA REGULAMINU  

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

postanowień niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku dokonania zmiany postanowień regulaminu, na stronie www.pomorskie-

igrzyska.pl  organizator zamieści informację o zmianie regulaminu, podając moment wejścia 

tej zmiany w życie. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, również  

w przypadku ogłoszenia zmiany treści regulaminu. 

http://www.pomorskie-igrzyska.pl/
http://www.pomorskie-igrzyska.pl/


 

   
     

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku. 

5. Regulamin jest możliwy do pobrania i odtworzenia za pośrednictwem strony www.pomorskie-

igrzyska.pl   

21. IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

Organizatorzy przygotowują także imprezy towarzyszące, które odbywać się będą równolegle do 

zmagań sportowców w Igrzyskach LZS: 

- Mistrzostwa Polski w Kick-boxingu, Mistrzostwa Pomorza LZS w Buczce kaszubskiej, 

Ogólnopolskie Zawody Motorowe „O Złoty Kask”, a także zlot motoryzacyjny „Rodem z PRL”, 

zmagania druhów z jednostek OSP oraz rywalizację Gminnych Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska” z Pomorza,  

Wszyscy uczestnicy Igrzysk LZS, wydarzeń towarzyszących oraz goście i  kibice będą mogli 

obejrzeć także Wystawę z okazji  „75-lecia LZS na Pomorzu”.   

 

http://www.pomorskie-igrzyska.pl/
http://www.pomorskie-igrzyska.pl/

