
REGULAMIN  TURNIEJU SOŁECTW 

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” 
 

 

 

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  

 



1. ORGANIZATORZY: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Nasiadki”, Ludowe Zespoły Sportowe 

w Lelisie, Centrum Kultury- Biblioteki i Sportu, Zespół Szkół w Lelisie.  

2. MIEJSCE: stadion Zespołu Szkół w Lelisie, ul. Szkolna.  

3. DATA: 16 czerwiec 2019 roku, START godzina 13:00 

4. STARTUJĄCY: reprezentacje sołectw z terenu województwa mazowieckiego składające się z 12 osób; 

dziewczynka i chłopiec do lat 10, dziewczyna i chłopiec do lat 13, dziewczyna i chłopiec do lat 16, 

kobieta i mężczyzna do lat 30, kobieta i mężczyzna do lat 40, kobieta i mężczyzna powyżej lat 40. 

5. Podczas turnieju przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:  

a) Zwinnościowy tor przeszkód; kozłowanie piłką koszykową slalomem między pachołkami, czołganie 

się pod płotkami, rzut piłeczką do celu, przeskoki przez płotki- dzieci do lat 10 i do lat 13.  

b) Piłka siatkowa rzucana; zasady gry jak w siatkówce, zamiast odbić uczestnicy łapią i rzucają piłkę, 

pole gry 7 m x 7 m. – dzieci do lat 10 i do lat 13. Przykład gry: 

https://www.youtube.com/watch?v=oJTcQH9uLJY 

c) Ringo drużynowe; gra dwoma kółkami na polu o powierzchni 7 m x 7 m. Drużynę stanowią trzy 

osoby, w tym dwie dziewczyny i jeden chłopiec lub dwóch chłopców i jedna dziewczyna. Gra się 

dwoma kółkami ringo -młodzież do lat 16. Przykład gry: https://www.youtube.com/watch?v=8stzcknSx0g, 

https://www.youtube.com/watch?v=A1aq1UaA4M0, https://www.youtube.com/watch?v=gaQUFc1twBg 

d) Walki piratów; podczas określonego czasu (np. 3 minut) zawodnicy przeciwnych drużyn mają za 

zadanie zadać największą ilość zbić drużynie przeciwnej. Każda drużyna znajduje się na swoim „statku 

pirackim”, posiada określoną ilość pocisków (gumowych piłek). Może korzystać z tarczy, która chroni 

przed pociskami. Piratom nie wolno opuszczać swojego statku, mogą natomiast przy pomocy tarczy 

zdobywać pociski- po pięcioro zawodników w wieku do lat 16. 

e) Snopkowa sztafeta; trzy osoby z drużyny stoją  w równych odległościach na trasie biegu. Pierwsza 

trzymając snopek między nogami pokonuje swoją trasę, następnie bez użycia rąk przekazuje snopek 

kolejnemu zawodnikowi- mężczyzna z rocznika do lat 30, kobieta do lat 40, mężczyzna powyżej 40 lat.  

f) Plażowanie; każda drużyna posiada własną torbę, ręcznik, okulary, czepek, wodę mineralną ½ litra, 

kubek. Pierwsza osoba z drużyny biegnie z torba do pachołka, tam otwiera torbę, rozkłada ręcznik, 

ubiera okulary, zakłada czepek, siada na ręczniku, nalewa sobie kubek wody, wypija wodę, pakuje 

rzeczy i wraca na miejsce. Zadanie powtarza kolejna osoba w drużynie- kobieta z rocznika do lat 30, 

mężczyzna do lat 40, kobieta powyżej 40 lat. 

g) Kaloszowe rzucanki; zawodniczka/zawodnik z drużyny ma trzy próby do wykonania z odległości min. 

5 m-  osoby z kategorii powyżej 16 roku życia   

h) Tylko się nie utop; jeden zawodnik/zawodniczka w wieku powyżej 16 roku życia, kubkiem przenosi 

wodę z wiadra do plastikowej butelki. Wygrywa osoba, która jako pierwsza zapełni butelkę.  

i) Jak żabka; dwie wytypowane osoby z drużyny (mężczyzna i kobieta) wykonują przeskoki na 

skakance- kategorie powyżej lat 16. 

6. Zwycięża drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. System punktowania wraz z tabelą punktową 

zostanie podany przed rozpoczęciem turnieju. System rozgrywek określi sędzia główny w dniu turnieju. 

7. NAGRODY; wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

w postaci sprzętu sportowego. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają medale i okolicznościowe 

koszulki. 

8. ORGANIZATORZY zapewniają posiłek regeneracyjny i opiekę medyczną 

9. WSZYSTKICH BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJE DOBRY HUMOR I CHĘĆ DO ZABAWY. 

10. ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE pan Dariusz Mróz do dnia 10 czerwca 2019 roku na adres: 

dariuszmroz@interia.eu lub sekretariat zawodów pod adresem luks_n@spnasiadki.edu.pl  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJTcQH9uLJY
https://www.youtube.com/watch?v=8stzcknSx0g
https://www.youtube.com/watch?v=A1aq1UaA4M0
https://www.youtube.com/watch?v=gaQUFc1twBg
mailto:dariuszmroz@interia.eu
mailto:luks_n@spnasiadki.edu.pl


 

Załącznik nr 1 (należy dostarczyć w dniu zawodów)  

 
KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY 

do udziału I Turnieju Sołectw dnia 16.06.2019 r 

 

Nazwa sołectwa  

Adres  

Nazwisko i imię osoby 

odpowiedzialnej  

 

e-mail   

Nr telefonu kontaktowego  

Kategoria  Imię  Nazwisko  

Dziewczynka do lat 10  

   
Dziewczyna do lat 13 

   
Dziewczyna do lat 16 

   
Kobieta do lat 30 

   
Kobieta do lat 40 

   
Kobieta powyżej 40 lat 

   
Chłopiec do lat 10 

   
Chłopiec do lat 13 

   
Chłopiec do lat 16 

   
Mężczyzna do lat 30 

   
Mężczyzna do lat 40 

   
Mężczyzna powyżej 40 lat 

   
 

 

 

           

………………………………………………………………………………………… 

                    Podpis osoby zgłaszającej/ sołtysa  
 

 



 

 

Załącznik nr 2 (należy dostarczyć w dniu zawodów)  

 
Oświadczenia osób zgłoszonych do udziału w I Turnieju Sołectw dnia 16.06.2019 r. 

lub opiekunów prawnych osób nieletnich 

 

1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………………. 

2. Rocznik urodzenia …………………………………………………………………….       

Oświadczam, że jestem zdrowy*/ moje dziecko jest zdrowe * i mogę*/ może* brać udział 

w rywalizacji sportowej. 

Zgoda osoby lub opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych  
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska*/ imienia i nazwiska 

dziecka* w związku z udziałem w turnieju I Turnieju Sołectw we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 

informacjach o tym turnieju i jego wynikach. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku w relacjach 

z przebiegu zawodów w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora turnieju danych osobowych podanych 

w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji turnieju. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 

dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych 

oraz możliwości ich poprawiania.  

 

_________         _________________                                __________________________________ 

miejscowość,                       data                                              czytelny podpis zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 (należy dostarczyć w dniu zawodów)  

 
Oświadczenia osób zgłoszonych do udziału w I Turnieju Sołectw dnia 16.06.2019 r. 

lub opiekunów prawnych osób nieletnich 

 

1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………………. 

2. Rocznik urodzenia …………………………………………………………………….       

Oświadczam, że jestem zdrowy*/ moje dziecko jest zdrowe * i mogę*/ może* brać udział 

w rywalizacji sportowej. 

Zgoda osoby lub opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych  
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska*/ imienia i nazwiska 

dziecka* w związku z udziałem w turnieju I Turnieju Sołectw we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 

informacjach o tym turnieju i jego wynikach. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku w relacjach 

z przebiegu zawodów w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora turnieju danych osobowych podanych 

w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji turnieju. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 

dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych 

oraz możliwości ich poprawiania.  

 

_________         _________________                                __________________________________ 

miejscowość,                       data                                                czytelny podpis zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika  


