REGULAMIN
XIX SPARTAKIADY WŁADZ SAMORZADOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
2018
I. CEL
-

popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku samorządowym województwa łódzkiego
czynny udział radnych w ruchu sportowym
integracja środowiska samorządowego

II. ORGANIZATOR
- Sejmik Województwa Łódzkiego
- Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi
- Rady Powiatowe Z LZS i Samorządy będące gospodarzami zawodów.
III. TERMINY I MIEJSCA
KRĘGLE

02.03.2018 – Tomaszów Maz., kręgielnia OSiR, ul. Strzelecka 24

TENIS STOŁOWY

23.03.2018 – Łęki Szlacheckie

STRZELECTWO

25.05.2018 – Grabica

REKREACJA

zawody odwołane

MINI GOLF

07.09.2018 – Przedbórz, pole golfowe przy zbiorniku wodnym od ul. Częstochowskiej

PIŁKA SIATKOWA

28.09.2018 – Pabianice, Powiatowa Hala Sportowa, ul. Św. Jana 30-36

Aktualny regulamin dostępny również na stronie: www.lodzkielzs.pl
Godziny rozpoczęcia zawodów:
Początek wszystkich zawodów o godzinie 10.00, natomiast przyjazd uczestników do godz. 9.30
Udział w poszczególnych zawodach należy potwierdzać minimum na 7 dni przed zawodami, podając ilość
osób na adres organizatora: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, 90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 230/232
tel/fax: 42 636 01 52, e-mail: biuro@lodzkielzs.pl
IV. UCZESTNICTWO
W spartakiadzie prawo startu mają radni gmin, powiatów i województwa, wójtowie, burmistrzowie,
prezydenci, członkowie Zarządów powiatów i województwa, sekretarze i skarbnicy gmin, powiatów, dyrektor i
zastępca dyrektora Kancelarii Sejmiku oraz parlamentarzyści województwa łódzkiego.
Dokumentem weryfikującym uczestników będzie lista zgłoszeń potwierdzona przez przewodniczącego
samorządu, starostę lub wójta (wzór w załączeniu). Zgłoszenie imienne do poszczególnych zawodów należy
przedstawić najpóźniej w dniu zawodów (przy zgłoszeniu zawodnicy przedstawiają dokument tożsamości).
Zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarza na udział w zawodach sportowych. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów.
Organizator ubezpiecza uczestników od następstw NW.
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Spartakiada rozgrywana będzie w rywalizacji powiatowej. W tym przypadku powiat może reprezentować
drużyna radnych gminy, która zwyciężyła w eliminacjach powiatowych lub reprezentacja powiatu (radni gmin i
powiatów). Oddzielne drużyny mogą stanowić parlamentarzyści radni Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Kręgle - startują drużyny 5 osobowe w tym obowiązkowo minimum 1 kobieta /4 najlepsze wyniki zaliczane są
do punktacji drużynowej w tym 1 kobiety/.
Tenis stołowy – startują drużyny 5 osobowe w tym obowiązkowo 1 kobieta.
- kobiety i mężczyźni grają oddzielnie
- w grupie mężczyzn mogą grać kobiety
(4 najlepsze wyniki zaliczane są do punktacji drużynowej w tym 1 kobiety)
Strzelectwo –startują drużyny 5 osobowe w tym 1 kobieta (4 najlepsze wyniki zaliczane są do punktacji
drużynowej w tym 1 kobiety)
- strzelanie z KBKS, 3 strzały próbne + 10 ocenianych, karabinek standard, odległość 50 m., pozycja leżąc
- strzelanie z pistoletu MCM „Margolin”, 3 strzały próbne + 5 ocenianych, odległość 25 m, pozycja stojąc
Mini Golf: - startują reprezentacje 5 osobowe, w tym minimum 1 kobieta, (4 najlepsze wyniki zaliczane są do
punktacji drużynowej w tym 1 kobiety)
Piłka siatkowa - system zawodów w zależności od ilości drużyn. Mecze do dwóch wygranych setów. W
drużynie na boisku obowiązuje skład 6 osobowy i obowiązkowo musi grać minimum 1 kobieta.
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VI. PUNKTACJA
Punktacja drużynowa za każdą dyscyplinę:
I m-ce 14 pkt, II m-ce 12 pkt, III m-ce 10 pkt, IV m-ce 9 pkt, V m-ce 8 pkt, VI m-ce 7 pkt,
VII m-ce 6 pkt, VIII m-ce 5 pkt, IX m-ce 4 pkt, X m-ce 3 pkt, XI m-ce 2 pkt, XII m-ce 1 pkt
Punktacja indywidualna:
I m-sce - 35 pkt, II m-sce - 33 pkt, III m-sce - 31 pkt, IV m-sce - 30 pkt itd.
XXXIII m-sce i dalej – 1 pkt (dotyczy rekreacji, kręgli, strzelectwa, tenisa stołowego i mini golfa).
Na miejsce w punktacji drużynowej wpływa suma punktów uzyskanych przez zawodników w poszczególnych
dyscyplinach indywidualnych. W końcowej punktacji zespołowej przy równej ilości punktów o kolejności
decyduje większa ilość zwycięstw w dyscyplinach, a gdy ta jest równa większa ilość
kolejnych zajętych miejsc w poszczególnych rozgrywkach.
VII. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty przejazdu na zawody pokrywają jednostki delegujące.
Organizator pokrywa koszty organizacyjne, nagród i pucharów oraz ubezpieczenia wszystkich
uczestników od następstw NW.
VIII. NAGRODY
- Za I – III miejsca w dyscyplinach indywidualnych uczestnicy otrzymują medale.
- Za I – III miejsca w punktacji drużynowej za każdą dyscyplinę puchary.
- Od VI Spartakiady wprowadzono Puchar przechodni Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Łódzkiego. Puchar przechodni otrzyma zwycięska reprezentacja w danym roku i przekaże zwycięzcy
spartakiady w roku następnym. Puchar przechodni przejdzie na własność reprezentacji w przypadku
trzykrotnego kolejnego zwycięstwa lub pięciokrotnego zwycięstwa w różnych latach.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizator zastrzega sobie zmiany regulaminu i jego interpretację. Wszystkie zmiany będą ogłaszane na
stronie: www.lodzkielzs.pl
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki pozostałe w czasie zawodów.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione w czasie zawodów.
- Organizator w przypadku stwierdzenia startu nieuprawnionego zawodnika/czki, dyskwalifikuje
reprezentację i odejmuje punkty.
X. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać wg wzoru:
Lista uczestników startujących w Spartakiadzie Władz Samorządowych
Lp
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Imię i nazwisko

Nazwa rady /samorządu
Podpis Przewodniczącego

i przedstawić skład potwierdzony przez starostę, wójta lub przewodniczącego samorządu gminy bądź
powiatu najpóźniej przed zawodami w danym dniu.
Uczestnicy muszą posiadać w czasie trwania zawodów dokument stwierdzający tożsamość.
W załączeniu wzór listy uczestników startujących w Spartakiadzie Władz Samorządowych.
WZ LZS w Łodzi
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