
 
 
 

Olsztyn 12.09.2016 rok 
 
 
 

Komunikat Organizacyjny 
 

Wojewódzkich Letnich Igrzysk  
Samorządowych 

„O Puchar Marszałka Województwa” 
17.09.2016  r. Biskupiec 

  
 

                Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe informuje,  

że do Igrzysk  zostały zakwalifikowane niżej wymienione gminy: 

 

1. Gmina Biskupiec 5. Gmina Sorkwity 

2. Gmina Wydminy 6. Gmina Dywity 
3. Gmina Ostróda 7. Gmina Kolno 

4. Gmina Lubawa 8. Gmina Iława 
 

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

zakończenia Igrzysk. 

 

 

W załączeniu: Program minutowy Igrzysk,  

 

          

WMZ LZS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Olsztyn 20.09.2016 rok 
PROGRAM MINUTOWY 

Wojewódzkich Letnich Igrzysk  
Samorządowych 

„O Puchar Marszałka Województwa” 
17.09.2016  r. Biskupiec 

 
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. 

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

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

biegi 400m kobiet, 800m mężczyzn, Drużynowy Czwórbój Seniorów  

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

kobiet, sztafeta rodzinna,       

strzał na bramkę (przewodniczący samorządu), rzut podkową 

(przewodniczący LZS), lotka -  (wójt/burmistrz), 
Godz. 12,20 –  lotka (pracownik urzędu gminy K), Strzał na bramkę -  

(pracownik urzędu gminy M rzut podkową – (sołtys) 

 skok w dal K,  

Godz. 12,40 – wyciskanie odważnika kat 75 kg, +75kg, 

Godz. 12,40 – lotka (pracownik urzędu gminy M), Strzał na bramkę 

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

                        strzał na bramkę (pracownik urzędu gminy K), 
   skok w dal M, biegi przełajowe (K – 1 pętla 900m, M - 2 pętle 1800m) 

Godz. 14,00  - przeciąganie liny  

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

 

 

        Organizatorzy 


