
REGULAMIN II TURNIEJU SOŁECTW  

O PUCHARY WÓJTA GMINY KAMIONKA  

KAMIONKA 28.08.2016r. 

 

1. Cel: 

- wyłonienie najlepszego sołectwa w Gminie Kamionka, poprzez współzawodnictwo w 

konkurencjach sportowo-zręcznościowych, 

- promocja zdrowego trybu życia w Gminie Kamionka, 

- integracja międzypokoleniowa środowiska lokalnego, 

- aktywizacja środowiska gminnego do współorganizacji imprez kulturalno-rozrywkowych. 

 

2. Organizator: 

- Wójt Gminy Kamionka 

 

3. Sposób rozegrania 

- turniej rozegrany zostanie w dniu 28 sierpnia 2016r. na Stadionie Leśnym w Kamionce, jako 

jeden z programów Dożynek Gminno-Parafialnych w Gminie Kamionka, 

- początek konkurencji około godz. 16.00, 

- zgłoszenia będą przyjmowane w dniu imprezy, do 30 minut przed rozpoczęciem pierwszej 

konkurencji, tzn. do godziny 15.30 przy stoliku sędziowskim organizatora, 

- w skład drużyny wchodzi minimum 5, a maksymalnie 7 osób, 

- skład zespołu tworzyć mogą wyłącznie mieszkańcy danego sołectwa, w wieku powyżej 15 

lat (za zgodą rodziców) oraz osoby pełnoletnie, 

- z grona zespołu osoby do poszczególnych konkurencji zgłasza sołtys lub kapitan drużyny, 

- kolejność startujących w konkurencjach losowana będzie przez komisję sędziowską przed 

rozpoczęciem turnieju. 



4. Punktacja 

- punktacja zostanie przeprowadzona wg wzoru (przypadek 10 drużyn): 

Miejsce 1: 13 punktów 

Miejsce 2: 10 punktów 

Miejsce 3: 8 punktów 

Miejsce 4: 7 punktów 

Miejsce 5: 6 punktów 

Miejsce 6: 5 punktów 

Miejsce 7: 4 punkty 

Miejsce: 8: 3 punkty 

Miejsce 9: 2 punkty 

Miejsce 10: 1 punkt 

- końcowa klasyfikacja, to suma wszystkich punktów zdobyta przez dane sołectwo, 

- w przypadku wycofania się któregoś z sołectw, punktacja nie zmienia się, 

- w sytuacji zdobycia tej samej ilości punktów o końcowym miejscu decyduje większa ilość  

zdobytych I miejsc. W dalszej kolejności II, potem III itd. 

5. Nagrody 

Sołectwa, które uplasują się na podium (miejsca I-III) zdobywają pamiątkowe puchary, 

ufundowane przez Wójta Gminy Kamionka. 

6. Postanowienia końcowe 

- w przypadku dużej ilości drużyn i ograniczeń czasowych, konkurencja nr. 6 może nie odbyć 

się, 

- o interpretacji kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

 



OPIS KONKURENCJI SPRAWNOŚCIOWYCH II TURNIEJU SOŁECTW   

GMINY KAMIONKA W DNIU 28.08.2016r. 

 

Lp. Opis konkurencji 
Ilość 

uczestników 

Akcesoria do konkurencji  

(zapewnia organizator) 

1. „Spacer farmera” 

 

1 osoba z sołectwa staje na linii 

startu. Na gwizdek sędziego 

zmienia obuwie na gumowce, 

chwyta 2 belki słomy i biegnie 

odcinek ok. 50 metrów. 

Konkurencja na czas kończy 

się wbiegnięciem na linię mety 

z obiema „belkami” słomy. 

 

1 
2 „belki słomy”, gumowce, 

pachołki, stoper. 

2. „Siłacze” 

 

Wyznaczonych 5 osób 

przeciąga wóz strażacki na 

określonym odcinku ok. 25 

metrów. Konkurencja na czas, 

mierzony od gwizdka sędziego 

do dotknięcia przez wóz 

strażacki pachołka na linii 

mety. 

 

5 

Wóz strażacki (Transit z 

OSP Kamionka), lina 

holownicza, stoper, 

pachołek. 

3. „Rzut beretem” 

 

Wybrane 3 osoby rzucają 

beretem. Każda z nich po  

razie. Wynik danej drużyny, to 

suma odległości jaką rzucą 

poszczególne osoby. Odległość 

mierzona jest od linii 

początkowej rzutu, do 

początku beretu. 

 

3 Beret, taśma do mierzenia. 

4. „Drwale” 

 

Wytypowane 2 osoby stają do 

konkurencji cięcia bala piłą 

manualną. Pozostali partnerzy 

przytrzymują cięty bal. 

Konkurencja odbywa się na 

czas. Start na gwizdek 

sędziego. Koniec konkurencji 

5 

Piła, bal drewniany, stelaż 

na bal, rękawice ochronne, 

stoper. 



w momencie opadnięcia 

ściętego kawałka bala na 

ziemię. 

 

5. „Dukaty” 

 

Wytypowana osoba z sołectwa 

w czasie 60 sekund szuka 

monet w worku ze zbożem. 

Liczy się ilość odnalezionych 

monet, nie nominały. 

Wygrywa osoba, której uda się 

odnaleźć jak największą ilość 

sztuk monet. 

 

1 

Worek ze zbożem, monety, 

pojemnik na monety, 

stoper. 

6. „Slalom” 

 

Dwie wybrane osoby z 

sołectwa stają na linii startu. 

Jedna z nich wsiada na taczkę, 

po czym na gwizdek sędziego 

pokonuje wraz z siedzącym na 

taczce partnerem slalom 

między pachołkami na danym 

odcinku. Następnie następuje 

zmiana prowadzącego taczkę i 

siedzącego w środku. 

Konkurencja na czas kończy 

się wbiegnięciem na linię mety 

zawodników po zmianie. 

 

2 Taczka, stoper, pachołki. 

7. „Dożynkowe mleko” 

 

Wskazana przez kapitana 

osoba próbuje w jak 

najkrótszym czasie wypić 

mleko z kufla, kubka przez 

słomkę. 

1 
Kubek mleka, stoper, 

stolik, krzesło. 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA II TURNIEJU SOŁECTW GMINY KAMIONKA 

 

1. Nazwa sołectwa..................................................................................................... 

2. Imię i nazwisko osoby kontaktowej  

........................................................................  

3.Imiona i nazwiska zgłoszonych zawodników (proszę wypełnić drukowanymi literami)  

1. .................................................................................  

2. .................................................................................  

3. .................................................................................  

4. .................................................................................  

5. ................................................................................. 

6. .................................................................................  

7. .................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza w dniu 28.08.2016r. do godz. 15.30 

do stolika organizatora. 

Początek zmagań o godz. 16.00. 


