
XIV ZIMOWA WIELKOPOLSKA SPARTAKIADA LZS 
Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego Rady 

Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 
  

Rozgrywki półfinałowe w grach zespołowych zakończone. 
 
 

   W niedzielne przedpołudnie w dniu 4 marca br. hale sportowe                           

w Wągrowcu i w Skokach stały się areną rozrywek półfinałowych.                          

Ponad 210  zawodników w trzech konkurencjach (piłka nożna halowa, piłka 

siatkowa kobiet i piłka siatkowa mężczyzn) walczyło o awans.                  

Półfinalistów do sportowej rywalizacji w duchu fair – play zachęcał                

Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki - organizator tegorocznej spartakiady.  

Możliwość gry w finale XIV Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady LZS 

Mieszkańców Wsi O Puchar 

Przewodniczącego Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS, który odbędzie 

się w dniu 11 marca br. w hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu     

i Rekreacji w Wągrowcu wywalczyły reprezentacje: powiatu złotowskiego 

(piłka siatkowa kobiet i mężczyzn) oraz czarnkowsko – trzcianeckiego 

(halowa piłka nożna). Reprezentacja gospodarzy uplasowała się na wysokim 

drugim miejscu (piłka siatkowa mężczyzn i halowa piłka nożna). 
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Wyniki rozgrywek półfinałowych w grach zespołowych do XIV Zimowej Spartakiady LZS w Grupie 1:  
 
 

A) Piłka Siatkowa Kobiet                            
- 8 reprezentacji: 
  
FINAŁ 1.powiat złotowski 
           2. powiat chodzieski  
II miejsca w grupach: 
Gr. A – pow. czarnkowsko-
trzcianecki, 
Gr. B – pow. szamotulski 
III miejsca w grupach: 
Gr. A –pow. pilski                          
Gr. B – pow. wągrowiecki 
IV  miejsca w grupach:  
Gr. A.   
pow. międzychodzki                       
Gr. B – pow. obornicki 
  

B) Piłka siatkowa mężczyzn                         
-8 reprezentacji: 
  
FINAŁ: 1. powiat złotowski  
             2.powiat wągrowiecki 
 II miejsca w grupach:  
Gr. A – pow. szamotulski                 
Gr. B – pow. chodzieski 
III miejsca w grupach: 
Gr. A –pow. czarnkowsko - 
trzcianecki                                   
Gr. B - pow. pilski                           
IV  miejsca w grupach: 
Gr. A - pow. 
międzychodzki                               
Gr. B – pow. obornicki 

C)Halowa Piłka Nożna                                    
7 reprezentacji: 
  
I Miejsce: powiat  czarnkowsko  - 
trzcianecki 
II Miejsce: powiat wągrowiecki 
 
III Miejsce: pow. pilski 
IV miejsce: pow. chodzieski 
  
W turnieju uczestniczyły także 
reprezentacje powiatów: 
złotowskiego, szamotulskiego                         
i międzychodzkiego.  
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      Marek Woźniak 
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      Wielkopolskiego 


