
 
 
 

Olsztyn 24.06.2014 rok 
 
 
 

Komunikat Organizacyjny 
 

Wojewódzkich Letnich Igrzysk  
Samorządowych 

„O Puchar Marszałka Województwa” 
28.06.2014 r. Orneta 

  
 

                Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe informuje,  

że do Igrzysk  zostały zakwalifikowane niżej wymienione gminy: 

 

1. Gmina Orneta 6. Gmina Iłowo-Osada 

2. Gmina Iława 7. Gmina Świątki 
3. Gmina Godkowo 8. Gmina Morąg 

4. Gmina Ostróda 9. Gmina Lidzbark 
Warmiński 

5. Gmina Lubawa 10. Gmina Lubomino 
 

Prosimy o zabranie tablic z nazwą gminy do prezentacji podczas otwarcia i 

zakończenia Igrzysk. 

 

 

W załączeniu: Program minutowy Igrzysk, Regulamin Gier Drużynowych 

 

          

WMZ LZS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Olsztyn 24.06.2014 rok 
 

PROGRAM MINUTOWY 
Wojewódzkich Letnich Igrzysk  

Samorządowych 
„O Puchar Marszałka Województwa” 

28.06.2014 r. Orneta 
 
Godz. 10,45 – odprawa techniczna kierowników reprezentacji gmin  

Godz. 11,00 – uroczyste otwarcie Igrzysk  

Godz. 11,20 – rozpoczęcie konkurencji w tym: rozgrywki w piłce siatkowej i piłce  

nożnej, biegi na 60 m kobiet i 100 m mężczyzn (serie eliminacyjne),  

pchnięcie kulą mężczyzn, wędkarstwo. 

Kręgle  (wójt/burmistrz), rzut podkową -  (przewodniczący samorządu), 
lotka (przewodniczący LZS/org. sportowej)                     

Godz. 11,40 – rzut podkową (wójt/burmistrz), lotka (przewodniczący samorządu),  
Kręgle - (przewodniczący LZS),                   

biegi 400m kobiet, 800m mężczyzn  

Godz. 12,00 - biegi na 60 m kobiet i 100 m mężczyzn (serie finałowe), pchnięcie kulą  

kobiet, bieg przełajowy 800 m kobiet, bieg przełajowy 1500 m  

mężczyzn, wyciskanie odważnika kat 75 kg, +75kg, sztafeta rodzinna          

Kręgle (przewodniczący samorządu), rzut podkową (przewodniczący 
LZS), lotka -  (wójt/burmistrz), 

Godz. 12,20 –  lotka (pracownik urzędu gminy K), Kręgle  -  

(pracownik urzędu gminy M rzut podkową – (sołtys) 

 Skok w dal K 

Godz. 12,40 – lotka (pracownik urzędu gminy M), Kręgle 

(sołtys), rzut podkową - (pracownik urzędu gminy K), 
Godz. 13,00 – lotka (sołtys), rzut podkową - (pracownik urzędu gminy M),               

                        Kręgle (pracownik urzędu gminy K), 

   Skok w dal M 

Godz. 14,00  - przeciąganie liny  

Godz. 15,00 -  wręczanie medali, dyplomów, pucharów,  zakończenie Igrzysk. 

 

 

        Organizatorzy 



 

 

 

 

 

 

Regulamin Gier Zespołowych  

Letnich Igrzysk Samorządowych 2014 

 

Turnieje piłki siatkowej oraz piłki nożnej zostaną rozegrane jednocześnie na trzech 

boiskach, każdy z udziałem 10 drużyn, zgodnie z losowaniem,  

w podziale na trzy grupy - siatkówka,  

w podziale na dwie grupy - piłka nożna,  

Następnie zwycięzcy grup eliminacyjnych zagrają o miejsca,  

 

Gry w grupach eliminacyjnych, następnie w grupach o miejsca punktowane zostaną 

rozegrane systemem każdy z każdym. W przypadku tej samej liczby punktów dwóch 

drużyn decyduje bezpośredni pojedynek. W innym przypadku tzn. przy trzech 

zespołach z tą samą liczbą punktów o kolejności decyduje: 

1) w turnieju piłki siatkowej - korzystniejszy bilans setów, większa liczba wygranych 

setów, a następnie małych punktów.    

2) w turnieju piłki nożnej - różnica bramek, następnie więcej strzelonych bramek.  

 

Piłka nożna  - czas gry w grupach eliminacyjnych oraz w grach finałowych  - 2 x 7 min  

 

Gry w piłkę siatkową rozegrane zostaną do dwóch wygranych setów, każdy set do 15 

pkt., Tie-break do 8 pkt.  

 

 
 
 
        WMZ LZS  

 

 


