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panie/panowie

Burmistrzowie Miastl Wójtowie Gmin

Powiatu Zamojskiego

Powiatowe i Miejskie Ztzęszęńe Ludowe Zespoły Sportowe w Zamaściu informuje,

że XXIil Powiatowe lgrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi - Swięto Sportu Powiatu

Zamojskiego - Szczebrzeszyn" odbędą się w dniach 18-19 czerwca br. (sobotą niedziela)

na obielrlach spońowych w Szczębtzeszynie.

- Dnia 18 czerwca br. (sobbta) na obiektach spońotych odbędzie się XI Zlot

Turystyczny dla 4-osobowych reprezentacji szkóI podstatrowych z opiekunem oraz

konkurencje lekkoatleĘczne: skok w dal z miejsca i bieg na60 m dla chłopców i dziewcząt

rocznik 2007-2008. Przeprowadzone zostaną także eliminacje i finaĘ piłki siatkowej kobiet

imężczyzn druĄ.n 3-osoborvych. Początek o godzinie 10.00.

- Dnia 19 czerwca br. (łiedziela) - obiekfy sportowe w Szczebtzeszynie

- godz.9.00 do 9.30 ptzyjazd uczestników - weryfikacja - biuro zawodów

- godz" 10.00 - rczpoczęcie eliminacji do gier zespołowych

1. Piłka nożna kobiet (zespoły S-oscbowe) - startuje jedna lO-osobowa druĘna z gminy rocznik

2006 i starsze.

ż. Piłka nożna mężczyzn (zespoły S-osobowe) - starfuje jedna 1O-osobowa druzyna z gminy

rocznik 2aa4 i starsi.

3. Koszykówka kcbiet (zespo§ 3-osobowe) - startuje jedna S-osobowa druZyna z gminy rocz.

żaa6 i starsze.

4. Koszykówka mężczyzn (zespoĘ 3-osobowę) - startuje jedna S-osobowa druzyna z gminy rocz.

20a4 i starsi.

W celu sprawnej otgaŃzacji obowiązuje wcześniejsze zg}oszenie drużyn do dnia 10 czerwca br.

Po tlrn ternrinie druĘny nie będą przyjmowane. Losovranie gier w obecności sędziów w dniu

zawodów.



Pozostałe konkurencj e lgrzysk:

- przeciąganie liny kobiet i mężczyzn rocznik 2004 i starsi (drużryny S-osobowe)

- przeno§zenie worków z piaskiem mężcryzn rocznik 2004 i starsi (4 zawodników}

- dwubój ,władz samorządowych (3 zawodników, wójt, pratox,nik samorządowy, działaczLZS)

- pynerzvcanie opony traktorowej {3 zawodników- rocznik 1999 i starsi

- rzlłź lotĘ do tarczy kobiet imężezyzn rocznik 2ła4 i starsi (3 zawodniezki i 3 zawadników)

- konkurs silacza wiejskiego - dowolna ilość zawodników rocznik 2004 i starsi

- rzllt lotĘ do tarczy dla kobiet imężczyzł 50lat +o (3 zawodników,3 zawodniczki),

Pianowane Uroczyste Orwarcie lgrzysk dnia l9.a6.2a22r. godz. 1130 na stadionie

sportow;im w Szczebrzęsrynie, a od godz. 12.0$ rozpoczęcie rywalizacji w pozostałych

konkurencj ach lgrzysk.

Szczegółowy Regulamin )OfiII Powiatowych lgrzysk LZS dostępny będzie na stronie

intemetowej www.lzszamosc.y0.pl. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie udziału reprezsntacji

gniny w poszczególnych konkurencjach do dnia l0 czelqlyca 2a22 roku..

- Dnia 25 czerwca br. (sobota} na obiektach spońowych Miasta I Gminy Szczebrzeszyn

zostaną przeprowadzone zawody dla Młodzieżowyeh DruĘn Pożarniczych OSP Dziewcząt,

Chlopców i Kobiet. Regulamin zawodów OSP ustali i prześle do gmin KM PSP w Zamościu.

Bliższych informacji doĘczących imprezy udziela Wiceprzewodniczący PI}ł4Z w Zamościu

Pan Konrad Firek - tęl. 7 92 7 41 460 oraz Krzysztof Czerwieniec - tel. 797 384 7 a2 .

Ze sportowyrn pozdrowieniem!
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Do wiadomości:

stmosfwo porviatowe w zamościu
Urząd Marszałkowski w Lublinie
Komenda Miejska PSP w Zarnościu
Komenda Miejska Policji w Zamościu
Prasa


