
REGULAMIN TURNIEJU SOŁECKIEGO
ORGANIZOWANEGO W DNIU 30 KWIETNIA 2016 ROKU

W SZAFLARACH

 

I. ORGANIZATOR

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach 

II. TERMIN I MIEJSCE

Turniej sołecki odbędzie się w ramach I Majówki w Sercu Podhala, dnia 30 kwietnia 2016
roku,  w  godzinach od  13:00  do 15:00.  Miejscem realizacji  turnieju  będzie  placu obok
Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary. Odprawa kapitanów drużyn o
godzinie 12:30.

III. CEL ZAWODÓW

1.  Integracja  mieszkańców  poszczególnych  sołectw  oraz  całej  społeczności  Gminy
Szaflary;

2. Aktywizacja środowisk samorządowych wsi;

3. Krzewienie idei zdrowej rywalizacji mieszkańców;

4.  Wyrabianie  nawyku aktywnego udziału  mieszkańców w różnych formach rekreacji  i
zabawy.

IV. DRUŻYNY

W  Turnieju  uczestniczą  pięcioosobowe  drużyny  składające  się  z  reprezentacji  wsi
sołeckich zgłoszone przez Sołtysów oraz Rady Sołeckie. Kapitanem drużyny może być
sołtys lub wyznaczona przez niego osoba. Skład drużyn pod względem wieku oraz płci jest
zależny  od  Sołtysa  oraz  Rady  Sołeckiej,  w  Turnieju  mogą  wziąć  udział  tylko  osoby
pełnoletnie.

V. FORMA I TERMIN ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą w Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w
Szaflarach ul. Zakopiańska 18 oraz pod numerem tel. 18 27-547-23. Ostateczny termin
zgłoszeń upływa 27 kwietnia br.
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VI. CHARAKTER ZABAWY

Turniej  składa  się  z  sześciu  konkurencji,  w  których  trzeba wykazać  się  sprawnością  i
szybkością.

VII. KONKURENCJE

Konkurencja 1: Przecinanie drewnianego bala.

Konkurencja polega na przecięciu piłą „moja- twoja” drewnianego bala w jak najkrótszym
czasie. W konkurencji udział bierze 2 zawodników z każdej drużyny.

PUNKTACJA:

O zajęciu konkretnego miejsca decyduje czas.

            I miejsce – 7 punktów

            II miejsce – 6 punkty

            III miejsce – 5 punkty

            IV miejsce – 4 punkty

            V miejsce – 3 punkt

            VI miejsce – 2 punkty

            VII miejsce – 1 punkt

Konkurencja 2: Wbijanie gwoździ.

Każda  drużyna  wyznacza  jedną  osobę  do  danej  konkurencji.  Zadaniem  zawodników
będzie wbicie 5 gwoździ w drewniane pieńki. Zadanie zostanie zaliczone jeżeli wszystkie
gwoździe zostaną wbite. Czas trwania zabawy – jedna minuta.

PUNKTACJA:

Max 5 punktów.

Konkurencja 3: Przeciąganie liny.

Do konkurencji przystępują wszyscy członkowie drużyny. Zespoły losują strony i walczą o
przeciągnięcie drużyny przeciwnej do wyznaczonej strefy.

PUNKTACJA:

            I miejsce – 7 punktów

            II miejsce – 6 punkty
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            III miejsce – 5 punkty

            IV miejsce – 4 punkty

            V miejsce – 3 punkt

            VI miejsce – 2 punkty

            VII miejsce – 1 punkt

Konkurencja 4: Strzelanie z łuku.

W konkurencji bierze udział jedna osoba z danej drużyny, która ma za zadanie oddać jak
najwięcej  celnych  strzałów  to  tarczy.  W  konkursie  oddaje  się  1  serię  po  5  strzałów.
Odległość między linią strzału a tarczą wynosi 3 m. 

PUNKTACJA:

Zgodnie z polami na tarczy.

Konkurencja 5: Strzał piłką do bramki.

W  konkurencji  bierze  udział  cała  drużyna,  wystawiając  1  bramkarza  i  4  zawodników.
Zawodnicy mają za zadanie oddać po jednym strzale piłką nożną do bramki z odległości
11 m. Za każdy celny rzut i strzał zawodnik otrzymuje po 1 pkt.

PUNKTACJA:

Max 4 punktów.

Konkurencja 6: Slalom.

W konkurencji  biorą udział  2 osoby z danej drużyny, z których jedna pokonuje slalom,
niosąc drugą osobę na plechach. Trasę 20 m. należy pokonać w jak najkrótszym czasie.

PUNKTACJA:

O zajęciu konkretnego miejsca decyduje czas.

            I miejsce – 7 punktów

            II miejsce – 6 punkty

            III miejsce – 5 punkty

            IV miejsce – 4 punkty

            V miejsce – 3 punkt

            VI miejsce – 2 punkty

            VII miejsce – 1 punkt
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VIII. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW

1.  Zwycięzca  zawodów  zostanie  wyłoniony  po  zsumowaniu  wyników  poszczególnych
konkurencji.

2. Decyzja komisji sędziowskiej jest nieodwołalna.

IX. NAGRODY

Dla drużyn które uzyskały trzy pierwsze miejsca przewidziane są wartościowe nagrody
rzeczowe.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Przystępując  do  turnieju,  drużyna  nieodwołalnie  przyjmuje  zasady  regulaminu,  bez
możliwości zmian podczas trwania zawodów;

2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  regulaminie  i  ostatecznej  jego
interpretacji.
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