
REGULAMIN TURNIEJU SOŁECTW - CHOCZEWO 2016 

 

1. ORGANIZATORZY:  

Urząd Gminy w Choczewie oraz Stowarzyszenie STEK „Wspólna Przyszłość”. 

2. TERMIN I MIEJSCE:  

27 sierpnia 2016 roku, boisko w Choczewie, ul. Kusocińskiego.  

3. CEL:  

• popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy,  

• wyrabianie nawyku aktywnego udziału mieszkańców w różnych formach rekreacji i zabawy,  

• integracja mieszkańców gminy Choczewo,  

• aktywizacja środowisk samorządowych i pozarządowych wsi do systematycznego działania w zakresie 

kultury, rekreacji i sportu.  

4. UCZESTNICTWO:  

W turnieju uczestniczą reprezentacje wsi sołeckich zgłoszone przez Sołtysa wsi lub członka Rady Sołeckiej.  

5. DRUŻYNY:  

W skład drużyny wchodzi 5 osób (w tym minimum 1 kobieta ). Każda drużyna ma obowiązek wytypowania 

kapitana.  

6. KONKURENCJE:  

• Sztafeta:  baloty + snopki + obieranie ziemniaków + wyścig w nartach : cztery osoby (w tym jedna kobieta) 

1 mężczyzna ustawia snopki pionowo; 2 mężczyzna przetacza balot; kobieta obiera ziemniaki. Na końcu 
cała drużyna przechodzi na nartach określony odcinek. Konkurencja rozgrywana na czas. 

• wbijanie gwoździ na czas: udział biorą cztery osoby ( w tym jedna kobieta )w pniak wbite są 4 gwoździe, 

uczestnicy muszą wbić wszystkie do końca przekazując sobie jeden młotek, każdy zawodnik w swojej 
kolejce ma tylko jedno uderzenie. Konkurencja rozgrywana na czas. 

• Rzut filcakiem/ziemniakiem: konkurencja przeznaczona dla wszystkich zawodników z drużyny. Polega na 
trafieniu kaloszem/ziemniakiem w określone pole punktowe. Suma wszystkich rzutów zostanie zsumowana. 

Uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany lub odwołania dowolnych konkurencji bez podania  

przyczyny. 

7. PUNKTACJA:  

Konkurencje dla wszystkich oceniane będą w następujący sposób: za I miejsce przyznaje się maksymalną  

ilość punktów odpowiadającą ilości drużyn biorących udział w turnieju sołectw, a za każde kolejne miejsce  

przyznaje się o 1 punkt mniej (np. jeżeli w turnieju bierze udział 10 sołectw, za I miejsce przyznaje się 10  

punktów, za II miejsce 9 punktów, za III miejsce 8 punktów itd., a za X miejsce, ostatnie 1 punkt).  

W przypadku zajęcia równorzędnych miejsc przez dwa lub większą ilość sołectw uznaje się, że zajmują one  

to samo miejsce i otrzymują taką samą ilość punktów, a kolejne sołectwo otrzymuje o odpowiednią liczbę 



punktów mniej (np. jeśli w turnieju bierze udział 10 sołectw i w jednej konkurencji trzy sołectwa zajmują z  

takim samym wynikiem jednocześnie II miejsce, to przyznaje się im po 9 punktów, ale kolejne sołectwo ma  

dopiero V miejsce i w związku z tym otrzymuje 6 punktów).  

8. NAGRODY 

Organizatorzy przewidują: 

- za zajęcie I miejsca 1000zł 

- za zajęcie I miejsca 600zł 

- za zajęcie I miejsca 400zł 

UWAGA: Nagrody pieniężne zostaną przyznane w formie bezgotówkowej z przeznaczeniem na potrzeby 
sołectwa 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

• drużyny zobowiązane są do przygotowania tablic informacyjnych zawierających nazwę  

sołectwa (w dowolnej formie),  

• organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, techniczną, sędziowską i nagłośnienie,  

• ostateczny termin zgłaszania reprezentacji sołectwa do turnieju upływa z dniem 27 sierpnia 2016 r. – przed 

rozpoczęciem turnieju. Zgłoszenia należy składać na adres: kultura@choczewo.com.pl, telefonicznie: 58 572 

39 13; 601 871 873 lub poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Choczewskiego Centrum Kultury ul. 

Pierwszych Osadników 17, wg załączonego formularza zgłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGŁOSZENIE NA  TURNIEJ SOŁECTW - CHOCZEWO 2016 

 

NAZWA SOŁECTWA:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

TELEFON KONTAKTOWY: …………………………………………………………………………………………………………………..  

E-MAIL KONTAKTOWY: ………………………………………………………………………………………….………………………….  

SKŁAD DRUŻYNY:  

 

1. ………………………………………………………………………… - KAPITAN DRUŻYNY 

2. …………………………………………………………………………  

3. …………………………………………………………………………  

4. …………………………………………………………………………  

5. …………………………………………………………………………  

 


