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I. CEL. 

Popularyzacja aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu. Integracja mieszkańców 

Gminy Dębowiec. Propagowanie sportowego ducha walki i zasad fair play.  

 

II. ORGANIZATOR: 

 

WÓJT GMINY DĘBOWIEC  

 

III. TERMIN I MIEJSCE. 

 

Dom Ludowy  w Radości    

28 czerwiec  2015 r. godz. 14:00 
 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

  
1. Zgłoszenia do turnieju mogą dokonać sołtysi. Zgłoszenia można dokonać osobiście 

w Urzędzie Gminy w Dębowcu w pok. 7, 11, drogą elektroniczną (na adres: a.kosiek@op.pl), 

telefonicznie (pod nr 13 44 130 28 Anna Kosiek, Mirosława Ślusarczyk) do dnia 25.06.2015r 

2. W XII Spartakiadzie Sołectw mogą brać udział tylko mieszkańcy Gminy Dębowiec. Drużyna 

może się składać maksymalnie z 10 osób. W skład drużyny wchodzą: sołtys wsi oraz 

9 zawodników wytypowanych przez sołectwa, na stałe zameldowanych na terenie sołectwa, 

które reprezentują.  

3. W przypadku brak startu sołtysa drużyna otrzymuje punkty karne w ilości 2 pkt.  

4. Każdy zawodnik zgłoszony do udziału w turnieju może brać udział maksymalnie 

 w trzech konkurencjach.  

5. Każda drużyna przyjeżdża na własny koszt. 

6. Losowanie kolejności startu odbędzie się przed rozpoczęciem Spartakiady. 

7. Każda drużyna biorąca udział w turnieju musi posiadać Kierownika, który odpowiada  

w trakcie Spartakiady za zawodników oraz kompletną dokumentację drużyny zgodną  

z Regulaminem. 

8. Kierownicy drużyn zobowiązani są posiadać w czasie zawodów listę zawodników 

reprezentujących daną drużynę.  

9. W przypadku stwierdzenia startu osoby nieuprawnionej zespół zostaje ukarany karą 

w postaci odjęcia zdobytych punktów w danej konkurencji. 

10. Udział biorą osoby od 16 roku życia mające zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (wzór 

zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz osoby pełnoletnie (oświadczenia o udziale 

na własne ryzyko załącznik nr 2 do Regulaminu).   

11. Strój sportowy w miarę możliwości jednolity. 

12. W przypadku remisu zostanie rozegrana dodatkowa konkurencja (konkurencja Slalom  

z butelką). 

13. Zasady punktacji zostaną podane przed rozpoczęciem Spartakiady. 

 

V. NAGRODY:  
   Organizator zapewnia nagrody rzeczowe o wartości:  

    I miejsce – 800 zł  

    II miejsce – 600 zł  

    III miejsce – 400 zł  

    Pozostałe miejsca otrzymują dyplom za udział. 
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VI.        KONKURENCJE REKREACYJNE: 

 

1. BIEG Z WODĄ - każde sołectwo wystawia jednego zawodnika. Zawodnik z kubkiem  

o pojemności 0,4 litra, w jednej ręce przenosi wodę z wiadra (na linii) do drugiego 

wiadra. Odległość pomiędzy jednym a drugim wiadrem wynosi 10 m, a czas trwania 

konkurencji wynosi 1 minutę. Nie wolno kubka z wodą przykrywać. Zawodnicy startują 

pojedynczo. Wygrywa ten, który zdoła przenieść największą ilość wody. Woda mierzona 

jest w wiadrze za pomocą metra stolarskiego lub linijki (wysokość słupa wody). 

2. PRZYODZIEWEK – w konkurencji bierze udział 5 osób z drużyny. Zawodnicy 

ustawieni są w jeden rząd,  naprzeciw którego w odległości 10 metrów znajduje się 

pachołek. Pierwszy z zawodników trzyma w ręku koszulkę sportową. Na sygnał ubiera ją 

i biegnie do pachołka gdzie ją zdejmuje z siebie i zostawia. Następnie biegnie do swojego 

rzędu. Następna osoba dobiega do pachołka, ubiera koszulkę i biegnie w niej do swojego 

rzędu. Tam ją zdejmuje i przekazuje kolejnej osobie. Wygrywa drużyna, która w jak 

najkrótszym czasie pokona trasę.  

3. BIEG FARMERA - konkurencja na czas. Po jednej parze z każdej drużyny (najlepiej 

dwóch mężczyzn). Pierwsza osoba biegnie trzymając dwie opony samochodowe,  

w wyznaczonym miejscu przekazuje opony drugiej osobie, która wraca z nimi na start. 

Wygrywa drużyna, która wykona zadanie w najkrótszym czasie. 

4. NAJSZCZUPLEJSZE SOŁECTWO - Reprezentacje  sołectw (5 osób) stoją w ciasnym 

kręgu, plecami do siebie. Sędzia prowadzący konkurencję, mierzy taśmą obwód sołectwa 

na wysokości 130 cm. Wygrywa sołectwo, które uzyska najmniejszy obwód. 

5. BIEG W GUMOFILCACH - Konkurencja na czas. Drużyna zapewnia swojej drużynie 

gumofilce we własnym zakresie. Po dwie osoby z każdej drużyny (kobieta i mężczyzna). 

Drużyny startują pojedynczo. Na komendę „start” bieg rozpoczyna mężczyzna, który po 

drodze w wyznaczonych miejscach wykonuje następujące zadania: 

-rozbija jajko i oddziela żółtko od białka;  

-przelewa wodę z butelki do butelki zachowując jak największą ilość wody (ilość wody 

mierzona linijką) 

- liczy zapałki w pudełku i zapisuje wynik na pudełku  

W wyznaczonym miejscu zamienia się z kobietą, która wraca na start po drodze  

w wyznaczonych miejscach wykonując drobne zadania: 

- ponownie liczy zapałki i zapisuje wynik 

- mierzy linijką ilość wody w butelce i zapisuje wynik  

Drużyna, która jako pierwsza wykona zadanie otrzymuje 1 punkt, dodatkowo może 

otrzymać po jednym punkcie za każde poprawnie wykonane zadanie (maksymalnie 5 

punktów). 

6. MŁOCKA - w konkurencji występuje jedna osoba (mile widziany Sołtys lub –  

w zastępstwie Radny Rady Gminy). Każdy zawodnik otrzymuje 10 nadmuchanych, 

powiązanych razem balonów. Zadaniem zawodnika jest zlikwidowanie wszystkich 

balonów cepem. Wygrywa ten, kto w jak najkrótszym czasie wykona zadanie. 

7. SLALOM Z BUTELKĄ - ustawiamy 4 pachołki w równej odległości. W konkurencji 

bierze udział 5 osób. Pierwsza osoba dostaje butelkę. Po usłyszeniu sygnału kopiąc 

butelkę wykonuje slalom między pachołkami. Następne osoby robią to samo. Zwycięża ta 

drużyna, która w jak najkrótszym czasie pokona slalom.  

    VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- Organizatorzy zastrzegają prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

- Uczestnicy imprezy, członkowie objęci są ubezpieczeniem.  

- Za aktualne badania lekarskie odpowiedzialni są kierownicy ekip.    
   


