
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe jest 
związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej. Jest 
powszechną organizacją działającą w zakresie 
sportu, rekreacji i turystyki na rzecz mieszkańców 
wsi i miast. Jest organizacją non profit.

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
68 lat

Zrzeszenie LZS szkoli tysiące zawodników w róż-
nych dyscyplinach sportowych w swoich wiodą-
cych klubach sportowych i  ośrodkach szkolenia 
sportowego. Co roku we współzawodnictwie 
sportowym młodzieży zdobywają oni ponad 20% 
możliwych do zdobycia punktów w ponad 50 
dyscyplinach. Zrzeszenie LZS organizuje corocz-
nie swoje mistrzostwa. O tytuły mistrzów LZS 
zawodnicy walczą w różnych kategoriach wieko-
wych. Wielu z nich to czołowi zawodnicy w kraju.

Zrzeszenie LZS w ponad 8000 
jednostek, w tym w około 5300 
klubów sportowych skupia blisko 
270 tysięcy członków. Organizuje 
corocznie w całym kraju ponad 
140 tysięcy imprez sportowych 
i turystycznych, w których uczest-
niczy blisko 6 milionów osób.



Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
KRAJOWE ZRZESZEniE LudOWE ZESpOŁy SpORTOWE 01-220 Warszawa, ul. S. Krzyżanowskiego 46A,

 tel. (22) 631 82 64, 631 99 19, tel./fax 631 77 03; e-mail: lzs@lzs.pl; www.lzs.pl

Od 68 lat sukces naszego 
działania opiera się na od-
dolnej inicjatywie związa-
nych ze sobą ludzi, którzy 
w sporcie widzą sposób 
na poprawienie jakości ży-
cia swojej społeczności. W 
uczniowskim Klubie Spor-
towym pracują z dzieć-
mi, w wiosce liczącej 300 
mieszkańców prowadzą 
klub zapaśniczy, tenisowy 
i to od 30, 40 lat.  Są ciągle 
w ruchu i wszędzie zabie-
gają o pomoc „na sport”. 
Sportowym bakcylem „za-
rażają” swoje dzieci, które 
często przejmują po nich 
wolontariacką pałeczkę. 
Takich elzetesowskich ro-
dzin są tysiące.

najbardziej popularne imprezy masowe Krajowego Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe: 

 9  Ogólnopolski Turniej Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”  
im. Stanisława Tymowicza

 9 Ogólnopolski Turniej Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”
 9  Ogólnopolski Turniej Chłopców i Dziewcząt  

„Mała Piłkarska Kadra Czeka”
 9 Ogólnopolski Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę”
 9 Ogólnopolskie Igrzyska LZS
 9  Konkurs  „Na najlepsze projekty upowszechniające sport dla 

wszystkich w środowisku wiejskim”. 
 9 Ogólnopolskie Biegi Przełajowe
 9 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Krajoznawczo-Turystycznej LZS

LZS –  spor t,  rek reacja,  zdrowie


