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V ZJAZD SĄDECZAN – 28 maja 2017 

REGULAMIN KONKURENCJI TURNIEJU GMIN (miast) 

1.Rzut ziemniakiem do celu 

W konkurencji bierze udział cała drużyna ,czyli każda drużyna ma 5 rzutów. 

Ilość wrzuconych ziemniaków do celu to tyle punktów zostanie przyznane drużynie.  

Punktacja: od 1 do 5  pkt. 

2.Przeciąganie liny 

Udział w konkurencji bierze cała drużyna. 

Punktacja: 1 miejsce 3 punkty, 2 miejsce 2 punkty, 3 miejsce 1 punkt. 

 

3.Wyścigi worków 

 

W konkurencji bierze udział cała drużyna czyli 5 osób .Uczestnicy  stoją w rzędzie na linii startu. Przed nimi 

wyznaczona jest trasa między pachołkami .Na sygnał  pierwsi zawodnicy z rzędów biegną slalomem  wokół 

wyznaczonych pachołków .Na linii startu mety worek przekazuje następnemu zawodnikowi. Wygrywa ten 

zespół który osiągnie najlepszy czas.    

W przypadku remisu  zarządza się dogrywkę pomiędzy drużynami  ,które walczą o punkty i osiągnęły taki  sam 

czas . 

Punktacja: 1 miejsce 3 punkty, 2 miejsce 2 punkty, 3 miejsce 1 punkt. 

4.Rzut kapeluszem Prezesa SKT Sądeczanin 

W konkurencji bierze udział cała drużyna czyli  5 osób. Każdy zawodnik z drużyny wykonuje rzut kapeluszem. 

Wygrywa ten zespół ,  który  oddał najdłuższy rzut. 

Punktacja: 1 miejsce 3 punkty, 2 miejsce 2 punkty, 3 miejsce 1 punkt. 

 

5.Strzały piłką nożną do bramki 

W konkurencji bierze udział cała drużyna czyli 5 osób .Każdy zawodnik wykonuje jeden strzał do bramki   

z odległości 8 metrów . 

Punktacja: od 1 do 5  pkt. 

 

Turniej wygrywa drużyna, która zdobędzie  największą liczbę punktów liczonych jako suma punktów uzyskanych 

za każdą konkurencję. W przypadku remisu  punktowego  Bierzę się pod uwagę większą ilość zdobytych 

pierwszych miejsc  w poszczególnych konkurencjach. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia  to będzie brane 

pod uwagę  większa ilość zdobytych drugich miejsc. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie ze względu na ograniczenia czasowe lub inne 

czynniki  zewnętrzne. 


