Komunikat Organizacyjny
Finału Centralnego XX Ogólnopolskich Igrzysk LZS
Spała 2017
Finał Centralny jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Termin i miejsce
Igrzyska odbędą w dniach 25-27.08.2017r. w Spale woj. łódzkie.
Weryfikacja
 Weryfikacja odbędzie się 25.08.2017r. (piątek) w godzinach 15:00 – 17:30 w Centralnym
Ośrodku Sportu OPO, Spała ul. Mościckiego 6 - sala F, hala nr 11.
 Weryfikatorzy wojewódzcy przyjeżdżają 25.08.2017r. razem z reprezentacją i przywożą
niezbędne dokumenty do weryfikacji, zgodnie z wymaganiami regulaminu Igrzysk.
 W trakcie weryfikacji można dokonać ostatecznych zmian w składzie osobowym reprezentacji
wojewódzkiej.
Wymagana dokumentacja do weryfikacji:
 lista imienna z serią i numerem dowodu osobistego;
 legitymacja LZS z opłaconymi składkami za 2017 rok;
 dokument tożsamości (do okazania);
 licencja;
 aktualne badania lekarskie lub oświadczenie;
 zaświadczenie (kopia) o stopniu niepełnosprawności;
 uczestnicy czwórboju dla władz dodatkowo muszą posiadać dokument stwierdzający pełnioną
funkcję lub potwierdzenie pracy w jednostce samorządowej.
Przyjazd ekip
Przyjazd ekip w dniu 25.08.2017 w godzinach 13:00 - 17:00. Punkt informacyjny – Recepcja Hotelu
Champion (Centralny Ośrodek Sportu OPO, Spała ul. Mościckiego 6).
Prosimy o przygotowanie listy meldunkowej oraz 2 kopii, którą każdy uczestnik powinien
własnoręcznie podpisać. Oryginał z podpisami weryfikator ma obowiązek przekazać kol. Iwonie
Kusińskiej-Kani za pokwitowaniem w czasie weryfikacji (kopie będą przekazane do miejsc
zakwaterowania oraz do spraw organizacyjnych).
Odprawa kierowników ekip i odprawy techniczne
 Odprawa kierowników ekip: 25.08.2017r. godz. 17.30 sala J (COS OPO hala nr 11)
 Odprawy techniczne: 25.08.2017r. (COS OPO hala nr 11) godz. 18.30 sale:
- zapasy sala F, odprawa i waga zawodniczek/zawodników;

- lekka atletyka, sala H;
- podnoszenie ciężarów, sala K;
- rekreacja, sala G;
- integracja, sala J.
Wyżywienie i zakwaterowanie
Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w komunikacie organizacyjnym nr 2.
Program Igrzysk
Program Igrzysk oraz mapka obiektów w załączeniu.
Posiedzenia statutowe
Posiedzenia statutowe KZ LZS odbędą się 26.08.2017r. (sobota) w hotelu Mościcki ul. Nadpiliczna 2:
Godzina 9:00 – posiedzenie Prezydium RG KZ LZS
Godzina 9:00 – posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej KZ LZS
Godzina 10:00 – posiedzenie Rady Głównej KZ LZS
Godzina 11:00 – spotkanie z Kierownictwem KZ LZS

Otwarcie Igrzysk 26.08.2017r.
Centralny Ośrodek Sportu OPO Spała - stadion lekkoatletyczny, godzina 14.30.
Ceremonia otwarcia:
Godzina 14.15 - zbiórka 7 osobowych delegacji wojewódzkich na stadionie LA (miejsce „Grzybek”).
Delegacje składają się z 7 osób: tj. jedna osoba niesie tabliczkę z napisem województwa dostarczoną
przez Organizatora, 3 osobowy poczet sztandarowy lub flagowy, 3 osoby sportowcy. Pozostali
uczestnicy zajmują miejsca na trybunie.
Godzina 14.30 - wymarsz ekip w kolejności:
 poczet Sztandarowy KZ LZS
 województwa w kolejności alfabetycznej, zamyka kolumnę województwo łódzkie.
Zakończenie Igrzysk 27.08.2017r.
Centralny Ośrodek Sportu OPO, Spała ul. Mościckiego 6, godzina 14.00
Wpisowe
Koszty wpisowego od każdego uczestnika w wysokości 50 zł należy wpłacać na konto Krajowego
Zrzeszenia LZS: Bank Millenium S.A. nr 68 1160 2202 0000 0000 2991 3604
lub gotówką na miejscu w trakcie weryfikacji.
Osoby poza limitem płacą pełne koszty pobytu tj. 260,00 zł oraz wpisowe w wysokości 50,00 zł
łącznie 310,00 zł.
Adres oficjalnej strony internetowej: www.igrzyskalzs2017.pl
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