Regulamin
Turniej sportowo-rekreacyjny
mieszkańców Powiatu Gdańskiego
10.12.2017 r.
Cel turnieju:
1. Integracja mieszkańców Powiatu Gdańskiego,
2. Upowszechnianie zasad fair-play we współzawodnictwie zespołowym i indywidualnym,
3. Promocja kultury fizycznej w Powiecie Gdańskim.
Termin i miejsce imprezy:
1. 10.12.2017 r. (niedziela)
1. Hala Sportowa w Trąbkach Wielkich przy ul. Sportowej 2,
2. Zgłoszenie ekip
-godz. 9:30
3. Oficjalne otwarcie
-godz. 10:00
4. Uroczyste podsumowanie imprezy
-godz. 12:00
Organizatorzy:
1. Urząd Gminy Trąbki Wielkie,
2. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3. Powiatowa Rada d.s. Sportu i Rekreacji
Uczestnictwo:
Prawo udziału w Turnieju mają:
1. Drużyny
7-16
osobowe
(w
tym
Burmistrz
/
Zastępca
Wójt / Zastępca Wójta, mieszkańcy danej gminy/miasta.
2. Zawodnicy (poza burmistrzem/wójtem) muszą być mieszkańcami danej gminy.

Burmistrza,

Konkurencje turnieju:
Podczas turnieju rozegrane zostaną następujące konkurencje:
1. rzut podkową do celu – konkurencja dla sołtysów/Przewodniczącej lub Wiceprzewodniczących Rady
Miasta, każdy z nich wykonuje 10 rzutów,
2. rzut kółkami ringo do celu dla uczestników 60+, każdy uczestnik wykonuje 5 rzutów,
3. przerzynanie kłody drewna na czas – konkurencja dla małżeństw,
4. wyścigi rzędów dla dzieci z rzutami do celu – rywalizują 2-osobowe zespoły składające się z dziewcząt
(r. 2004 i młodsze) i chłopców (r. 2004 i młodsi),
5. dojenie krowy (sztucznej) na czas – konkurencja dla zawodniczek, wygrywa ta która w ciągu jednej
minuty uzyska najwięcej płynu,
6. Siłowanie na rękę – konkurencja dla zawodników,
7. slalom piłkarski – konkurencja dla zawodników,
8. przeskoki przez linę – rywalizują 3-osobowe zespoły zawodniczek, dwie z nich kręci liną, trzecia skacze
przez nią, wygrywa zespół, który uzyska najwięcej przeskoków w ciągu jednej minuty, dopuszczalne są
dwa błędy (zatrzymanie liny),
9. przeciąganie liny – rywalizują 5-osobowe drużyny składające się z dwóch zawodniczek i trzech
zawodników”.
10. Rzut piłkami do kosza – konkurencja dla radnych Rady Gminy polegająca na rzutach piłkami (do
koszykówki, rugby, siatkówki, piłki nożnej, tenisa) do kosza z trzech (do wyboru) miejsc punktowanych za
1, 2 lub 3 punktów,
Jedna osoba może uczestniczyć w dowolnej ilości konkurencjach. O zwycięstwie w klasyfikacji drużynowej
decydować będzie suma punktów zdobytych przez zawodników lub zespoły danej gminy w
poszczególnych konkurencjach.
Uwagi końcowe:
1. Drużyny zobowiązane są do posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW)
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione lub porzucone podczas Turnieju ani za wypadki
powstałe z winy uczestników imprezy.
3. Prawo do odwołania mają wyłącznie kierownicy ekip w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu
spotkania.
4. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

