
 
                                                                                                                                                                                 

                                     
 
 
 

 
 

REGULAMIN 
 XXV WSPÓŁZAWODNICTWA  TURYSTYCZNEGO POWIATÓW  

WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 
O PUCHAR  

MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  
EDYCJA – 2023 ROK 

 
„Projekt  współfinansowany przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego” 
 

„Impreza objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego Marka Woźniaka” 

 
 
I CEL 
 popularyzacja turystyki w środowisku wiejskim 
 zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa 

sportowego 
 aktywizacja działaczy LZS województwa wielkopolskiego w 

podejmowaniu działań na rzecz realizacji różnych aktywnych form 
spędzania wolnego czasu 
 

II ORGANIZATOR/WSPÓŁORGANIZATOR 

 Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

 Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie 

 Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 

 TV Polska 3 Oddział w Poznaniu 

 Samorządy Powiatowe Województwa Wielkopolskiego 

 Samorządy Gminne Województwa Wielkopolskiego 

 Rady Powiatowe Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 

 Ludowe Kluby Sportowe 

 Uczniowskie Kluby Sportowe 

 Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
 
III TERMIN I MIEJSCE 
Współzawodnictwo obejmuje wybrane  imprezy organizowane w 2023 
roku. 
 
IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB PROWADZANIA 
Na współzawodnictwo składa się 6 imprez organizowanych przez WZ 
LZS i współorganizatorów, podzielonych na trzy kategorie. 
Współzawodnictwo prowadzi się tylko w klasyfikacji drużynowej.  



/Wykaz imprez w załączniku nr1/ 
Zasady przeprowadzania imprez określają odrębne regulaminy. 
 
V  WARUNKI  UCZESTNICTWA 
We współzawodnictwie mają prawo startu mieszkańcy wsi i miast 
województwa wielkopolskiego, chyba, że regulaminy szczegółowe 
imprez stanowią inaczej. 
Uczestnicy muszą posiadać legitymacje szkolne, dowody tożsamości i 
aktualne badania lekarskie. O możliwości reprezentowania powiatu 
decyduje miejsce zameldowania, uczniowie mieszkańcy internatów 
mogą reprezentować powiat, na terenie którego znajduje się szkoła, 
bądź powiat właściwy dla jego miejsca zamieszkania, chyba że 
szczegółowy regulamin imprezy stanowi inaczej. 
W przypadku stwierdzenia udziału zawodnika nieuprawnionego powiat 
zostanie pozbawiony punktów uzyskanych przez tego zawodnika lub 
drużynę w imprezie, na której stwierdzono taki przypadek. 
 
VI TERMINY ZGŁOSZEŃ 
Powiaty zgłaszają swój udział w imprezach objętych 
współzawodnictwem zgodnie z regulaminem imprez. 
 
VII PUNKTACJA 
Każda impreza oceniana jest wg. regulaminów jednostkowych 
Na punktację składa się suma punktów uzyskanych przez powiat we 
wszystkich imprezach wchodzących w skład współzawodnictwa. 
Zasady punktacji określa załącznik nr.2 
 
VIII NAGRODY 
Nagrody w poszczególnych imprezach określają ich regulaminy. 
Nagrody we współzawodnictwie : 

 za miejsca I – VI - puchary 

 za miejsca I – III – nagrody finansowe 
 
IX ZASADY FINANSOWANIA 
Koszty organizacyjne i nagrody na imprezach wojewódzkich pokrywają 
organizatorzy. 
Koszty organizacyjne imprez gminnych, powiatowych i udziału w 
Finałach Wojewódzkich oraz koszty dojazdu na eliminacje do imprez 
wojewódzkich, pokrywają zainteresowane powiaty i gminy. 
 
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Współzawodnictwo przeprowadzone zostanie w oparciu o niniejszy 
regulamin i regulaminy poszczególnych imprez , które są integralną 
częścią tego regulaminu. 
Uczestnicy imprez, członkowie LZS objęci są ubezpieczeniem 
zbiorowym zawartym przez WZ LZS w Poznaniu, po opłaceniu składki 
członkowskiej. 
Organizatorzy imprez mają obowiązek powołać komisje odwoławcze. 



Protesty dotyczące przeprowadzania imprez w ramach 
współzawodnictwa,  należy składać na piśmie w czasie imprez po 
uprzednim wpłaceniu kaucji w wysokości 300zł. 
Ewentualne protesty dotyczące współzawodnictwa należy składać na 
piśmie nie później jak trzy dni po ukazaniu się komunikatu z imprez 
wchodzących w skład współzawodnictwa. 
Kaucja za protest wynosi 500zł.  
W przypadku nie uznania protestów kaucja przepada na rzecz WZ LZS. 
Komunikaty z imprez będą dostępne na stronie internetowej www.lzs-
wlkp.pl 
 

WYKAZ IMPREZ: 

 7.05.2023 Kołaczkowo 45 Międzywojewódzki Pieszy Rajd 
Reymontowski  

 17.06.2023 Antonin- Przygodziczki- XXIV Rajd Pieszy "Witamy 
Wakacje" 

 10.06.2023 Jaraczewo Rajd Samochodowy LZS „Ludowiec” 

 30.09.2023 Oborniki   41 Rajd Rowerowo Pieszy „Mickiewiczowskim 
Szlakiem" 

 14.10.2023 Kaszczor Olimpiada Wiedzy Turystyczno - Krajoznawczej 
Mieszkańców Wsi 

 Powiatowa Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej (komunikat 
do 14.10.2023 r) 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 
Zasady punktacji: 
1. Za organizację imprezy powiatowej, eliminacji do imprezy 

wojewódzkiej powiat otrzyma 50pkt. Punkty zostaną przyznane po 
przesłaniu  regulaminu imprezy najpóźniej na dwa tygodnie przed 
jej przeprowadzeniem  oraz komunikatu z imprezy w terminie 
jednego  miesiąca od jej odbycia nie później niż w w/w terminach. 
Komunikat  musi zawierać : termin i miejsce imprezy , liczbę 
uczestników , zwycięzców konkurencji  i być potwierdzony przez 
Samorząd Powiatowy. 

2. Za miejsca w imprezach wojewódzkich:  
Warunkiem otrzymania punktów jest start reprezentacji składającej się 
minimum z 7 zawodników z wyjątkiem imprez, na których określone są 
mniejsze limity startujących. 
 
 
            
I  miejsce  130pkt. 
II  miejsce  125pkt. 
III  miejsce  120pkt. 
IV  miejsce  115pkt. 



V  miejsce  110pkt. 
VI  miejsce  105pkt. 
VII  miejsce  100pkt 
VIII  miejsce  95pkt 
IX  miejsce  90pkt 
X  miejsce  85pkt 
XI  miejsce  80pkt. 
XII  miejsce  75pkt. 
XIII  miejsce  70pkt. 
XIV  miejsce  65pkt. 
XV  miejsce  60pkt 
XVI  miejsce  55pkt. 
XVII  miejsce  50pkt. 
XVIII  miejsce  45pkt. 
XIX  miejsce  40pkt. 
XX  miejsce  35pkt. 
XXI-XXV  miejsce  30pkt. 
XXVI-XXXI miejsce  25pkt. 


