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REGULAMIN 
Finału Centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy   
o 75 letniej historii Ludowych Zespołów Sportowych

pn. „Wasza historia – naszą historią” 
27 sierpnia 2021 r. 

I. Cel

1. uświetnienie jubileuszu 75- lecia LZS;

2. upowszechnianie wiedzy o historii Ludowych Zespołów Sportowych;
3. zabawa związana z rywalizacją.

II. Organizatorzy

 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

III. Termin i  miejsce Finału Centralnego

 Finał Centralny odbędzie się podczas Igrzysk w Spale w dniu 27 sierpnia 2021 r.

IV. Zasady uczestnictwa

1. Olimpiada ma charakter otwarty ze szczególnym uwzględnieniem  wieloletnich działaczy,
trenerów, zawodników i sympatyków LZS.
2. W Finale Centralnym wezmą udział zwycięzcy finałów wojewódzkich. Łącznie 16
uczestników, po jednym z każdego województwa.

V. Sposób przeprowadzenia Finału Centralnego

Finał Centralny składać się będzie z eliminacji i finału ścisłego. 

1. W eliminacjach każdy z 16 zawodników odpowiadać będzie pisemnie na 96 pytań
otwartych i zamkniętych przygotowanych przez Wojewódzkie Zrzeszenia. Sześciu
zawodników, którzy udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi w eliminacjach,
awansuje do finału ścisłego. W przypadku jednakowej ilości poprawnych odpowiedzi w
eliminacjach, o wejściu do finału ścisłego decydować będzie czas złożenia arkusza
odpowiedzi;

2. W Finale Ścisłym spotkają się zwycięzcy eliminacji. Finaliści wybierają zestaw 5 pytań, a
o zwycięstwie znów decydować będzie poprawność udzielanych odpowiedzi. Finał
ścisły odbywać się będzie w formie ustnej, a czas na odpowiedź wynosić będzie 15



sekund. W przypadku takiej samej liczby prawidłowych odpowiedzi o miejscach 1-3 
decydować będą pytania dogrywkowe w formie pisemnej. 

VI. Informacje organizacyjne:

1. Nie dozwolone jest korzystanie z żadnych pomocy naukowych. Bądźmy fair. Tylko 
wtedy Olimpiada ma sens;

2. Zwycięzcy etapów wojewódzkich zostaną poinformowani o dokładnym miejscu i 
godzinie rozgrywania Finału Centralnego w sposób mailowy;

3. Zwycięzcy finałów wojewódzkich powinni zostać wyłonieni i zgłoszeni do Krajowego 
Zrzeszenia nie później niż 9 sierpnia 2021 roku;

4. Każde województwo przesyła 6 pytań wraz z odpowiedziami do 9 sierpnia 2021 roku. 
Do załączonych pytań, prosimy o przesłanie zalecanej literatury. 

5. Krajowe Zrzeszenie zastrzega sobie prawo do uzupełnienia listy pytań w części 
pisemnej testu, jeżeli pytania nadesłane przez wojewódzkie zrzeszenia będą się 
powtarzać lub nie zostaną przesłane. Minimalna liczba pytań w części pisemnej testu 
to 75.

6. Sylwetki zwycięzców etapów wojewódzkich zostaną zaprezentowane w kanałach 
medialnych Krajowego Zrzeszenia LZS.

VII. Klasyfikacje i nagrody:

1. W Finale Centralnym prowadzona będzie wyłącznie klasyfikacja indywidualna.
2. Każdy z 16 uczestników Finału Centralnego otrzyma pamiątkowy medal 75-lecia LZS.
3. Szóstka uczestników finału ścisłego otrzyma dodatkowo pamiątkowe dyplomy.
4. Dla trójki zwycięzców przewidziane będą specjalne nagrody.

Zabezpieczenie nagród należy do Organizatora. 

VIII. Literatura zalecana:

Uczestnicy Olimpiady przygotowują się samodzielnie. Podajemy tytuły przydatnych źródeł: 

1. „Zielone Bractwo” – Bogdan Latuszkiewicz; Rok wydania: 2000

2. Książki wydane przez wojewódzkie zrzeszenia z okazji 50, 60 i 70-lecia LZS, a w 
szczególności rozdział "Wstęp".

3. Strona internetowa lzs.pl, a w szczególności zakładki: historia; 70 lat plansze i 
wystawy; 75 lat plansze i wystawy; sport wyczynowy; sport powszechny 

IX. Postanowienia końcowe

 Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Ochrona danych osobowych. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Finale Centralnym
Olimpiady wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Rozp.
PE i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w
sprawie ochrony osób fizycznych zawartych w powyższy oświadczeniu oraz
wykorzystania wizerunku przez administratora danych: Krajowe Zrzeszenie LZS w
Warszawie, z siedzibą ul. S. Krzyżanowskiego 46 a, 01-220 Warszawa www.lzs.pl w celu
odbycia olimpiady, promocji w tym publikacji wyników, zdjęć, relacji video, sprawozdań
z olimpiady w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.

Warszawa, 14.06.2021 r. 
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http://www.lzs.pl/



