
REGULAMIN 
I TURNIEJU SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH RAD OSIEDLOWYCH 

POWIATU RYCKIEGO 

I. ORGANIZATORZY

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Starostwo Powiatowe w Rykach
Urząd Gminy w Stężycy

II. CEL IMPREZY

1. Integracja i aktywizacja mieszkańców gmin powiatu ryckiego.
2. Upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
3. Integracja  przedstawicieli  Rad  Sołeckich  i  Rad  Osiedlowych,  przy  zachowaniu  ducha

rywalizacji sportowej, zgodnego z zasadami fair play.
4. Kształtowanie właściwych postaw zawodników i kibiców.

III. MIEJSCE ZAWODÓW

Stadion Sportowy im. Henryka Frąckiewicza w Stężycy.

IV. TERMIN

16 lipca 2017 roku
Rozpoczęcie turnieju  –   12:25
Ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród – 16:00

V. UCZESTNICY

W  zawodach  mogą  uczestniczyć  sołtysi  i  przewodniczący  Rad  Osiedlowych  z  Powiatu
Ryckiego.

VI. KONKURENCJE KONKURSOWE

1. Rzut  ziemniakiem.  Każdy  uczestnik  wykonuje  rzuty  ziemniakami  do  wiadra  z  wodą
stojącego wewnątrz hula hop z odległości 7 metrów. Rzut celny to 5 punktów, rzut w kole
to 2 punkty;

2. Zbieranie podatku. Uczestnik musi dobiec do pudełka z 10 monetami o nominale 1, 2 i 5
groszy,  następnie ułożyć  je  w stos.  Taka czynność musi  wykonać w sumie 5 razy w 5
różnych miejscach.  Po ułożeniu bilonu uczestnik  wraca na start  i  bierze skarbonkę do
której wrzuca pojedynczo monety. Konkurencja trwa 1 minutę. Uczestnik zdobywa tyle
punktów, ile monet uda mu się wrzucić do skarbonki.

3. Rzut podkową do celu. Uczestnik wykonuje rzut 5 podkowami do 10 stref zaznaczonych
palikiem na środku, punktowanych od 1 do 10. 



4. Lanie wody. Każdy uczestnik otrzymuje 2 kubeczki plastikowe, którymi będzie przenosił
wodę po torze przeszkód  z wiadra do butelki 5 litrowej z podziałką. Czynność tę będzie
wykonywał w określonym czasie. W konkurencji można zdobyć 50 punktów.

5. Rzut beretem na odległość. Uczestnik wykonuje 5 rzutów beretem  na odległość do stref
za 2, 4, 6, 8, i 10 punktów. W konkurencji można zdobyć maksymalnie 50 punktów.

VII. PUNKTACJA

W każdej konkurencji zawodnik może zdobyć 50 punktów. Suma punktów zdobytych przez
poszczególnych zawodników będzie decydować o zajętym miejscu. W przypadku równej ilości
punktów, o miejscu decydować będzie dogrywka.

VIII.  NAGRODY

Zawodnicy za zajęcie miejsc  I- III otrzymają puchary oraz cenne nagrody rzeczowe. Osoby 
wyróżnione statuetki oraz upominki rzeczowe.

IX. SPRAWY RÓŻNE

1. Do  rozwiązywania  spraw   spornych  powołana  zostanie  Komisja,  w  trzyosobowym
składzie.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zgłoszenia do turnieju przyjmujemy telefonicznie – 81 865 74 71 (pani Justyna Marchel,
Pan Patryk Mączka) oraz w dniu zawodów do godz. 12:00. 

2. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają ciepły posiłek oraz napoje chłodzące.

 


