
ANALIZA I OCENA 
WYSTĘPU REPREZENTACJI 

WIELKOPOLSKI 
 Zawody zostały przeprowadzone w 30 sportach w dniach

3 czerwca – 17 sierpnia 2019
 6 sportów rozgrywanych na terenie województwa wielkopolskiego 
 W roku 2019 do bloku sportów letnich OOM wprowadzono tenis, natomiast piłkę 

ręczną kobiet i mężczyzn przeniesiono do bloku sportów halowych 
 Reprezentacja WLP nie wystawiła zawodników w 4 sportach, a w kolejnych 4 nie 

zdobyła punktów

 W zawodach finałowych uczestniczyło łącznie ponad 5 546 osób
 4 004 zawodników i zawodniczek (w tym 555 z WLP; 14%)
 886 trenerów i opiekunów (w tym 101 trenerów z WLP; 11%)
 553 sędziów oraz 56 przedstawicieli PZS, 47 innych osób

 Reprezentacja WLP: II m-ce w klasyfikacji generalnej (1 892,48 pkt.)
 Natomiast III m-ce w klasyfikacji medalowej – 85 medali (28-28-29)
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WLP: 6 sportów 1. m-ce kraj
4 sporty 2. m-ce kraj
1 sport 3. m-ce kraj
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