
XXIII  DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS - MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST 2022 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Finału Dolnośląskiego Wiosennych  Biegów Przełajowych. 
Cele: 
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników LZS w województwie Dolnośląskim, 

- zagospodarowanie i rozreklamowanie obiektów sportowych, 

- klasyfikacja powiatów i gmin do ogólnej punktacji XXIII Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast, 

- popularyzacja i promocja kultury fizycznej oraz sportu, w szczególności biegów. 
 

Organizatorzy: 
- Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe  Zespoły  Sportowe we Wrocławiu, 

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze,  

- Gmina Jeżów Sudecki, 

- Ludowy Klub Sportowy „Lotnik” Jeżów Sudecki, 

- Sekcja Turystyki Rowerowej LZS „PROFI” Jelenia Góra  
 

Termin i miejsce: 
 

26 kwietnia (wtorek) 2022 r.  godz. 11:00 - Stadion Sportowy LKS „Lotnik” w Jeżowie Sudeckim (ul. Sportowa 13).  

START pierwszego biegu -  godz. 11:00.      ►    Przyjazd ekip do godziny 10:45.   
 

Uczestnictwo: 
Uczestnicy zgodnie z regulaminem ogólnym Igrzysk, każdy zawodnik musi posiadać kartę startową zawierającą: 

nazwisko, imię, rocznik, dystans, gminę i powiat. 
 

Sposób przeprowadzenia: 

Rocznik Dziewczęta Chłopcy 

2014-2013 200m 200m 

2012-2011 400m 400m 

2010-2009 800m 800m 

2008-2007 800m 1000m 

2006-2005 1000m 1000m 

2004-2003 1000m 2000m 

2002-1993 2000m 2000m 

1992 i starsi 2000m 2000m 
      

- Potwierdzenie udziału:   

zgłoszenia ilościowe (zawodnicy + osoby towarzyszące) obowiązkowo w terminie do dnia 22 kwietnia 

2022 r.     ►   elektronicznie na adres: pz_lzs@op.pl 
 

Finansowanie: 
Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. Koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące. 

Wpisowe do zawodów wynosi 15 zł/osoby 
 

Nagrody: 
- Indywidualnie za miejsca I-III medale oraz statuetki za miejsca I-VI. Nagrody - ewentualnie upominki rzeczowe 

w/g możliwości pozyskania sponsorów przez organizatorów. 
 

Uwagi końcowe:   
- Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów, Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie a    

  wynikłe w trakcie trwania zawodów będą  rozpatrywane przez sędziego głównego i organizatorów.  
 

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez 

Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator - 

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z 

warunkami określonymi  w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 

r. poz. 1000). 
 

Podczas trwania zawodów obowiązują aktualne przepisy i rygory związane z pandemią COVID-19  

Organizatorzy proszą trenerów i opiekunów rozlokowują swoje grupy na terenie całego obiektu tak aby nie 

tworzyły się duże skupiska osób.  
  

  ORGANIZATORZY 


