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                                                    Panie/Panowie

                                                    Burmistrzowie Miast/ Wójtowie Gmin

                                                    Powiatu Zamojskiego

Powiatowe  i  Miejskie  Zrzeszenie  Ludowe  Zespoły  Sportowe  w  Zamościu  informuje,
że  decyzją  Komitetu  Organizacyjnego  z  dnia  10  czerwca  br.,  XVI  Powiatowe  Igrzyska  LZS
Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święto Sportu Powiatu Zamojskiego – Stary Zamość” odbędą
się w dniach 18-19 lipca br. (sobota, niedziela) na obiektach sportowych w Starym Zamościu.  

    W dniu 4 lipca br. (sobota) na stadionie GLKS Omega Stary Zamość odbędą się 
eliminacje do gier zespołowych w następujących dyscyplinach:

1. Piłka nożna kobiet (zespoły 5-osobowe) – startuje 1 drużyna z gminy rocznik 1999 i starsze.
2. Piłka nożna mężczyzn (zespoły 5-osobowe) – startuje 1 drużyna z gminy rocz. 1998 i starsi.
3. Piłka siatkowa kobiet (zespoły 3-osobowe) – startuje 1 drużyna z gminy rocz. 1999 i starsze.
4. Piłka siatkowa mężczyzn (zespoły 3-osobowe) – startuje 1 drużyna z gminy rocz. 1998 i starsi 
Uwaga: Rozpoczęcie meczy godz. 9.00. 
W celu sprawnej organizacji obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie drużyn do dnia 30 czerwca 
br. Po tym terminie drużyny nie będą przyjmowane. Losowanie gier w obecności sędziów          
w dniu 1 lipca 2015 roku w siedzibie organizatora.
Do finału Igrzysk awansują po 4 najlepsze zespoły eliminacji w/w wymienionych grach.

       Zlot Turystyczny,  konkurencje lekkoatletyczne oraz rowerowy tor przeszkód dla szkół
podstawowych i gimnazjów odbędą się w dniu 18 lipca 2015 roku. Rozpoczęcie konkurencji godz.
9.30  w  kolejności:  biegi,  skoki,  rzut  lotką,  Zlot  Turystyczny  w  każdej  kategorii  wiekowej.
Jednocześnie  informujemy,  że  na  XVI  Igrzyskach  LZS  zostaną  przeprowadzone  zawody  dla
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Dziewcząt,  Chłopców i Kobiet które,  odbędą się
w dniu  18.07.2015 roku na stadionie w Chomęciskach Dużych. Zawody rozpoczną się o godz.
14.00. Regulamin zawodów OSP ustali i prześle do gmin KM PSP w Zamościu.

      Uroczyste Otwarcie Igrzysk i Finały gier zespołowych oraz pozostałe konkurencje zostaną
przeprowadzone w dniu  19 lipca 2015 roku.  Uroczyste  otwarcie Igrzysk nastąpi o godz. 11.00.
Szczegółowy Regulamin XVI Powiatowych Igrzysk LZS dostępny będzie na stronie internetowej
www.lzszamosc.y0.pl od dnia 28 czerwca br.  Bliższych informacji  dotyczących imprezy udziela
Wiceprzewodniczący PiMZ LZS   w Zamościu Pan Krzysztof Pszenniak – tel. 663 741458.

      Ze sportowym pozdrowieniem

Do wiadomości: 

Starostwo Powiatowe w Zamościu 
Urząd Marszałkowski w Lublinie
Komenda Miejska PSP w Zamościu
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Prasa

http://www.lzszamosc.y0.pl/
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