
REGULAMIN 

FESTYNU REKREACYJNO-SPORTOWEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

Pianki 14.06.2015 

 

 

1. Cel 

 integracja środowiska wiejskiego Gminy Orzysz 

 popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci  

i młodzieży z terenów wiejskich 

 uczczenie obchodów Dnia Dziecka 

 

2. Termin i miejsce 

 niedziela - 14.06.2015, początek o godz. 15:00 

 boisko wiejskie w Mikoszach Osadzie 

 

3. Organizatorzy: 

 Sołtys Sołectwa Mikosze Osada 

 Burmistrz Orzysza 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu 

 

4. Uczestnictwo: 

 w zawodach udział biorą zespoły dziecięce 

reprezentujące sołectwa Gminy Orzysz składające 

się z 6 osób 

 zespoły muszą składać się z 3 zawodniczek lub 

zawodników w wieku do 13 lat i 3 zawodniczek lub 

zawodników w wieku do 16 lat  

 w każdym zespole muszą znaleźć się co najmniej  

2 zawodniczki 

 każde sołectwo ma prawo zgłoszenia maksymalnie 

2 drużyn 

 chęć udziału zespoły zgłaszają w biurze MOSiR 

osobiście lub telefonicznie pod nr 87 423 01 86 lub 

kontaktując się bezpośrednio z Sołtysem Sołectwa 

Mikosze Osada do dnia 11.06.2015 r.  

 impreza zaliczana jest do punktacji I Gminnej Ligi 

Sołectw 

 

5. Wykaz i sposób przeprowadzenia konkurencji:  

 zawody rozegrane zostaną w sześciu 

punktowanych konkurencjach 

 w każdej konkurencji zespół uzyskuje liczbę 

punktów odpowiednią do zajętego miejsca 

 punkty wliczane są do klasyfikacji generalnej, na 

podstawie której przyznane zostaną końcowe 

miejsca 

 system punktacji ustalony zostanie w oparciu  

o liczbę startujących drużyn 

 

a) Slalom z butelką 

 pierwsza osoba z drużyny otrzymuje butelkę i na 

komendę startu kopiąc butelkę wykonuje slalom 

między pachołkami, po czym wraca do miejsca 

startu, gdzie konkurencję rozpoczyna kolejna osoba 

 zwycięża ta drużyna, która najszybciej wykona 

zadanie 

 

b) Strzał do bramki kijem unihokejowym ze slalomem  

 każdy zawodnik pokonuje odcinek boiska slalomem 

prowadząc piłeczkę kijem po czym oddaje strzał 

do bramki (aż do skutku - strzał musi być celny) po 

czym wraca na linię startu i przekazuje kij następnej 

osobie 

 wygrywa drużyna, która najszybciej ukończy 

konkurencję 

 

c) Skok w dal z miejsca 

 zawodnicy wykonują po jednym skoku w dal  

z miejsca 

 kolejny zawodnik rozpoczyna skok z miejsca 

zakończenia skoku poprzedniego zawodnika 

 o kolejności decyduje suma długości wykonanych 

skoków przez wszystkich zawodników danej drużyny 

 

d) Rzut piłeczką unihokejową: 

 zawodnicy wykonują po jednym rzucie piłeczką 

unihokejową 

 kolejności decyduje suma długości uzyskanych 

przez wszystkich zawodników danej drużyny 

 

e) Przeciąganie liny: 

 konkurencja polega na rywalizacji dwóch 

zespołów, dobranych na podstawie losowania 

 zadaniem rywalizujących drużyn jest przeciągnięcie 

wstążki oznaczonej na linie o 3 metry w swoją stronę 

 wygrywa drużyna, która wygra najwięcej 

pojedynków 

 

f) Bieg w workach: 

 zespoły stoją w rzędach obok siebie 

 pierwszy zawodnik z każdego rzędu trzyma w ręku 

worek,  na sygnał wskakuje do worka, okrąża 

pachołek i wraca do swojego rzędu 

 następna osoba przejmuje worek i powtarza 

ćwiczenie 

 wygrywa drużyna, która wykona zadanie jako 

pierwsza 

 

6. Nagrody 

 wszyscy zawodnicy zostaną nagrodzeni dyplomami 

 trzy najlepsze drużyny otrzymają medale 

 

7. Postanowienia końcowe 

 interpretacja regulaminu, rozstrzygnięcia końcowe 

oraz wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie 

przysługują wyłącznie organizatorom 

 organizatorzy zapewniają uczestnikom dojazd na 

zawody oraz wyżywienie w trakcie ich trwania 

 obsługę sędziowską zapewnia MOSiR 

 zawodnicy zostaną ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na koszt organizatorów 

 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności  

z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz 

zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży  

i kradzieży rzeczy osobistych zawodników i kibiców 


