KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1
Finału Centralnego XXIII Ogólnopolskich Igrzysk LZS
Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS
w Lekkiej Atletyce, Podnoszeniu Ciężarów,
Zapasach Kobiet w Stylu Wolnym,
Zapasach Mężczyzn w Stylu Wolnym,
Piłce Siatkowej Plażowej Ciechanów 2020
Pod Patronatem Honorowym Ministra Sportu
Marszałka Województwa Mazowieckiego
Starosty Powiatu Ciechanowskiego
Prezydenta Miasta Ciechanów
Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu
i Samorządu Województwa Mazowieckiego
Termin i miejsce
Igrzyska i Mistrzostwa odbędą w dniach 27-29.08.20320 r. w Ciechanowie woj. mazowieckie.
Biuro organizacyjne Igrzysk
Biuro będzie się znajdować w pomieszczeniach klubowych CLKS „Mazovia” w Ciechanowie
ul. Kraszewskiego 8, nr telefonu: (23) 672 41 54.
Wszystkie informacje i listy zgłoszonych zawodniczek i zawodników są zamieszczane na bieżąco
na stronie igrzyskowej (przekierowanie ze strony KZ LZS: www.lzs.pl).
Weryfikacja
• Weryfikatorzy wojewódzcy przyjeżdżają 27.08.2020 r. (czwartek) do godz. 12.00, przywożą
niezbędne dokumenty do weryfikacji, załącznik RODO, oświadczenie zawodnika,
oświadczenie COVID – 19 oraz listę meldunkową zgodnie z wymaganiami regulaminu Igrzysk.
• Weryfikacja odbędzie się 27.08.2020 r. (czwartek) w godzinach 12.00 - 15.00 w Hali
Sportowo-Widowiskowej im. Ireneusza Palińskiego – ul. Kraszewskiego 8 w Ciechanowie.
• W trakcie weryfikacji można dokonać ostatecznych zmian w składzie osobowym reprezentacji
wojewódzkiej (nie można zmniejszać miejsc zakwaterowania i wyżywienia).
Wymagana dokumentacja do weryfikacji:
•

lista imienna zawierająca datę urodzenia zawodniczki/ka;
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•
•
•
•
•

dokument tożsamości (do okazania);
licencja (dotyczy bloku sportowego);
aktualne badania lekarskie lub oświadczenie;
zaświadczenie (kopia) o stopniu niepełnosprawności (dot. bloku integracji);
uczestnicy czwórboju dla władz dodatkowo muszą posiadać dokument stwierdzający
pełnioną funkcję.

Przyjazd ekip
Przyjazd ekip w dniu 27.08.2020 r. do godziny 12.00 do miejsc zakwaterowania – wykaz zostanie
przesłany do WZ LZS (po uregulowaniu faktury proforma, które zostaną przesłane do WZ LZS po
ustaleniu końcowej liczby uczestników).
Odprawa kierowników ekip i odprawy techniczne
• Odprawy techniczne poszczególnych dyscyplin: 27.08.2020 r. godz. 15.30 - 16.30
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ul. Kraszewskiego 8 A.
• Odprawa kierowników ekip: 27.08.2020 r. godz. 17.00
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ul. Kraszewskiego 8 A.
Wyżywienie i zakwaterowanie
Goście i władze statutowe RG KZ LZS będą zakwaterowani w hotelu Baron w Ciechanowie
ul. Śląska 11 (po otrzymaniu skierowania z biura zawodów).
Szczegółowe informacje dotyczące wyżywienia i zakwaterowania ekip wojewódzkich zostaną
opublikowane w komunikacie organizacyjnym nr 2.
Posiedzenia statutowe
Posiedzenia statutowe KZ LZS odbędą się w Sali konferencyjnej hotelu Baron w Ciechanowie.
28.08.2020 r. (piątek) o godzinie 9.00 posiedzenie Prezydium RG KZ LZS
28.08.2020 r. (piątek) o godzinie 11.00 posiedzenie Rady Głównej KZ LZS i Głównej Komisji
Rewizyjnej.
Otwarcie Igrzysk 27.08.2020 r.
UWAGA: WZ LZS proszone są do 25 sierpnia 2020 r. przesłać do KZ LZS krótkie informacje dla
spikera o swoim województwie.
Godzina 19.00 hala sportowa przy ul. 17 Stycznia 60 C
Ceremonia otwarcia:
Delegacje WZ LZS uczestniczące w uroczystości składają się z 12 osób: jedna osoba niesie tabliczkę
z napisem województwa dostarczoną przez Organizatora, 3 osoby stanowią poczet sztandarowy lub
flagowy, pozostałe osoby zajmują miejsca dla publiczności.
Godzina 18.40 – 18.55 Zbiórka do wyprowadzenia pocztów sztandarowych (w kolejności
alfabetycznej).

2

Zakończenie Igrzysk 29.08.2020 r.
godzina 15.00
Sala konferencyjna MOSIR Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60 B przy Basenie.
Program Igrzysk
Lekkoatletyka
Stadion Lekkoatletyczny uI. 3 Maja 7
Zapasy Kobiet
SP nr 4 ul. Płońska 143
Zapasy Mężczyzn
Hala Sportowa uI. 17 Stycznia 60 c
Podnoszenie ciężarów
Hala sportowo-widowiskowa, ul. Kraszewskiego 8
Piłka plażowa
Boisko ul. Parkowa 4 – 28.08.2020r. - chłopcy , 29.08.2020r. - dziewczęta
Konkurencje rekreacyjne Obiekty sportowe przy ul. 3 Maja 7
Konkurencje integracyjne Hala sportowa uI. 17 Stycznia 60 c
Sprawy Finansowe
1/ Wpisowe
Koszt wpisowego od każdego uczestnika w limicie i poza limitem w wysokości 60,00 zł od osoby
z wyłączeniem gości i władz RG KZ LZS (Rada Główna, GKR oraz Prezesi, Przewodniczący i Członkowie
Honorowi) należy wpłacać na konto Krajowego Zrzeszenia LZS:
Bank Millenium S.A. nr 68 1160 2202 0000 0000 2991 3604 (prosimy o podanie danych do faktury
przy wpłacie: nazwa podmiotu, adres, NIP. Wpłacający jest jednocześnie odbiorcą wymienionej
faktury) lub gotówką na odprawie weryfikacyjnej.
2/ Koszty pobytu
Zgodnie z regulaminem Igrzysk, Krajowe Zrzeszenie LZS pokrywa koszty pobytu uczestników w limicie
(wyżywienia i zakwaterowania w kwocie 250 zł od uczestnika). Koszt uczestników startujących poza
limitem w bloku sportowym, w bloku rekreacyjnym oraz osób towarzyszących pokrywają
zainteresowane kluby, uczestnicy lub WZ LZS. Ilość zgłoszonych osób jest podstawą do zamówienia
i kwotą do ostatecznej zapłaty. WZ LZS otrzymają faktury pro forma na zawodników poza limitem,
która będzie podstawą do zapłaty za usługi. Zapłata musi nastąpić przelewem przed rozpoczęciem
Igrzysk, najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2020 r. co będzie wymogiem realizacji zamówienia.
3/ Transport – wyliczenie kosztu refundacji przejazdu zostało przesłane do każdego województwa
indywidualnie.
4/ Wszystkie zawody będą się odbywać zgodnie z obowiązującymi w terminie Igrzysk i Mistrzostw
warunkami bezpieczeństwa według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W dniu 24.08.2020 r. zostanie przesłany do wszystkich biur WZ LZS regulamin sanitarny
obowiązujący podczas XXIII Ogólnopolskich Igrzysk LZS. Uwaga – należy zabrać ze sobą maseczki.

20.08.2020 r.

Krajowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe
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