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Turniej drużynowy o Puchar Sołtysa  Wsi 

Łącko 08 lipca 2017 r. 

REGULAMIN 

I. Organizatorem turnieju drużynowego o Puchar Sołtysa Wsi Łącko jest Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko. 

II. Turniej rozgrywany jest w 8 dyscyplinach sportowych: 

1. przeciąganie liny 

2. przerzynka kłody piłą ręczną 

3. bieg farmera 

4. wyścig taczek 

5. „Strong man” 

6. bieg w workach 

7. ujeżdżanie byka 

8. dojenie krowy 

III. W turnieju uczestniczyć mogą:  

1. 5-cio osobowe drużyny (4 zawodników plus 1 rezerwowy). W skład drużyn 

wchodzą zawodnicy, którzy w dniu turnieju ukończyli 18 rok życia;  

2. Drużyna powinna być w jakiś sposób związana z Gminą Pakość. 

3. Drużyna reprezentowana jest przez wybranego z pośród zawodników 

kapitana; 

4. Uczestnik turnieju reprezentować może tylko jedną drużynę; 

5. Drużyny mają stałe numery startowe nadane zgodnie z porządkiem 

alfabetycznym; 

6. Warunkiem dopuszczenia drużyny do turnieju jest nadesłanie zgłoszenia do 

organizatora (wg załączonego formularza) do dnia 23 CZERWCA 2017 oraz 

uiszczenia wpisowego w wysokości 100,00 zł (od drużyny) na konto 

organizatora. Liczba przyjętych do turnieju drużyn jest ograniczona. Decyduje 

data zgłoszenia. 

IV. Każda drużyna przy rejestracji swoich zawodników w dniu turnieju otrzyma komplet 

koszulek i czapeczek. 
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V. Wszelkie protesty należy składać do sekretarza turnieju w czasie trwania konkurencji 

lub bezpośrednio po jej zakończeniu. Protesty rozpatrywać będzie kolegium 

odwoławcze składające się z kierowników poszczególnych drużyn. Decyzja kolegium 

odwoławczego jest ostateczna. 

VI. Przy równym wyniku końcowym drużyny o kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje 

ilość wyższych miejsc w poszczególnych konkurencjach. 

VII. Nagrody: 

1. Za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji ogólnej drużyny otrzymują puchary, 

dyplomy i nagrody rzeczowe. 

2. Za zajęcie pierwszego miejsca w poszczególnej konkurencji drużyna otrzyma 

puchar. 
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VIII. Opis konkurencji sprawnościowych 

l.p. Opis konkurencji 
Ilość uczestników 

z każdej drużyny 
Punktacja 

Max. Ilość 

punktów do 

zdobycia przez 

drużynę 

Zapewnia 

Sołectwo Łącko 

Drużyna we 

własnym 

zakresie 

1 

Przeciąganie liny w tej konkurencji bierze 

udział cała drużyna. Wcześniej zostaną 

wylosowani przeciwnicy. Wstążka zawiązana 

jest na połowie 25 m liny. Wygrywa drużyna, 

która jako pierwsza przeciągnie linę 3 m w 

swoją stronę (obuwie zawodników: dozwolone 

każde z wyjątkiem obuwia piłkarskiego typu 

"korki"; zakaz używania rękawic przez 

zawodników) 

4 osoby (cała 

drużyna) 

Każda zwycięska drużyna 

przechodzi do ponownego 

przeciągania liny w 

kolejnej rundzie. 

Klasyfikacja ogólna :                  

I miejsce - 40 pkt;                  

II miejsce 30 pkt;                         

III miejsce 20 pkt;                        

IV miejsce 10 pkt;                       

V miejsce 5 pkt. 

40 
lina, wstążka, 

losy 
  

2 

Przerzynka kłody piłą ręczną W tej konkurencji 

dwóch zawodników z drużyny musi odciąć dwa 

krążki drewna o grubości nie większej niż 20 

cm z tolerancją +/- 2cm. W tej konkurencji 

biorą udział wszyscy zawodnicy z drużyny 

(zmiana po pierwszym krążku). Wygrywa 

drużyna, która uzyska najlepszy czas. 

4 osoby (cała 

drużyna) 

Klasyfikacja ogólna :                  

I miejsce - 40 pkt;                   

II miejsce 30 pkt;                        

III miejsce 20 pkt;                      

IV miejsce 10 pkt;                             

V miejsce 5 pkt. 

40 

stojak, kłody o 

równej średnicy, 

dwuosobowa 

piła ręczna 

długości 90 cm, 

stopery 
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3 

Bieg farmera - konkurencja na czas. Po 4 osoby 

w każdej drużynie. Jedna osoba biegnie 

trzymając dwie opony samochodowe. W 

wyznaczonym miejscu przekazuje opony 

drugiej osobie, która wraca z nimi na start i 

przekazuje opony kolejnej osobie. Wygrywa 

drużyna, która wykona zadanie w najkrótszym 

czasie 

4 osoby (cała 

drużyna) 

Klasyfikacja ogólna :                  

I miejsce - 40 pkt;                      

II miejsce 30 pkt;                     

III miejsce 20 pkt;                    

IV miejsce 10 pkt;                  

V miejsce 5 pkt. 

40 
4 opony 

samochodowe 
  

4 

Wyścig taczek - Konkurencja na czas. W tej 

konkurencji dwóch zawodników z drużyny 

staje na starcie - jedna trzyma w ręcach kółko z 

drążkiem, druga chwyta pierwszą osobę za 

nogi. W tym czasie druga dwójka czeka na 

mecie. Na sygnał startu rozpoczyna się wyścig. 

Zmiana zawodników w wyznaczonym miejscu. 

Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza 

zakończy wyścig 

4 osoby (cała 

drużyna) 

Klasyfikacja ogólna :                      

I miejsce - 40 pkt;                     

II miejsce 30 pkt;                         

III miejsce 20 pkt;                        

IV miejsce 10 pkt;                            

V miejsce 5 pkt. 

40 kółka z drążkiem   

5 

"Strong man" - Konkurencja na czas. Polega na 

czterokrotnym przerzuceniu koła od kombajnu 

w jak najktótrzym czasie.Czas zaczyna się liczyć 

od punktu startu położonego 5 metrów przed 

kołem i zatrzymuje po czterokrotnym 

przerzuceniu koła i powrocie na linię startu 

Koło winno wykonać po podniesieniu pełen 

przerzut o 180 stopni  i opaść na ziemię. 

Dopiero po dotknięciu koła całym obwodem 

podłoża zawodnicy mogą podnieść je kolejny 

raz. 

4 osoby (cała 

drużyna) 

Klasyfikacja ogólna :                   

I miejsce - 40 pkt;                         

II miejsce 30 pkt;                        

III miejsce 20 pkt;                   

IV miejsce 10 pkt;                          

V miejsce 5 pkt. 

40 
koło od 

kombajnu 
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6 

Bieg w workach - Konkurencja na czas. Po 

dwie osoby z każdej drużyny biegnie do 

wyznaczonego miejsca, zamiana zawodników 

za wyznaczoną linią (inaczej będzie 

dyskwalifikacja). Wygrywa ten, kto pierwszy 

wykona zadanie. 

4 osoby (cała 

drużyna) 

Klasyfikacja ogólna :                 

I miejsce - 40 pkt;                    

II miejsce 30 pkt;                     

III miejsce 20 pkt;                  

IV miejsce 10 pkt;                    

V miejsce 5 pkt. 

40 

worki do 

biegania dla 

dwóch osób 

  

7 

Ujeżdzanie byka  Konkurencja dla mężczyzn, 

na czas, jedno podejście. Konkurencję 

wygrywa drużyna, której zawodnik najdłużej 

utrzyma się na byku. 

2 osoby z drużyny 

Klasyfikacja ogólna :                   

I miejsce - 20 pkt;                      

II miejsce 15 pkt;                        

III miejsce 10 pkt;                    

IV miejsce 5 pkt;                          

V miejsce 1 pkt. 

20 Byk, stoper.   

8 

Dojenie krowy. Konkurencja na czas. 

Konkurencję wygrywa drużyna, której 

zawodniczka w ciągu 1 minuty udoi najwięcej 

mleka . 

2 osoby z drużyny 

Klasyfikacja ogólna :                  

I miejsce - 20 pkt;                  

II miejsce 15 pkt;                        

III miejsce 10 pkt;                          

IV miejsce 5 pkt;                        

V miejsce 1 pkt. 

20 
Krowa, stoper, 

wiadro, miarka. 
  

Razem maksymalnie do zdobycia punktów 280 

IX. Harmonogram i miejsce turnieju 

Turniej odbywać się będzie na terenie przy jeziorze Mielno w Łącku. Kierownik drużyny jest zobowiązany zgłosić się w dniu 08 lipca 2017 w 

sekretariacie turnieju po odbiór koszulek i czapeczek o godzinie 11:00. Przy nieobecności zgłoszonej drużyny w turnieju wpisowe nie ulega 

zwrotowi. 

Turniej rozpocznie się o godzinie 12:00 i trwać będzie do około godziny 15:00  

O godzinie 16:00 planowane jest oficjalne przedstawienie wyników oraz wręczenie nagród i zakończenie turnieju. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - ORGANIZATOR
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Zgłoszenie na turniej drużynowy o Puchar 

Sołtysa  Wsi Łącko 08 lipca 2017 r. 

 

Nazwa drużyny …………………………………………………………………………………………………………………… 

Pochodzenie     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L.p. Nazwisko i imię zawodnika 
Rozmiar do koszulki 

(L,M,XL itp.) 
uwagi 

1 

      

2 

      

3 

      

4 

      

5 

    
Rezerwowy 

    

 Kapitanem  drużyny  jest: ………………………………………………………………………………... 

 telefon komórkowy do kapitana …………………………………………………………………….. 

    

Opłatę za udział w zawodach (co jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału) w wysokości 
100,00 zł od drużyny należy wpłacić do dnia 25 czerwca 2017 na konto organizatora: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko, 88-170 Pakość, Łącko 51 e-mail 
sołtys@wieslacko.pl, Mbank 06-1140-2004-0000-3302-7645-3212 

  

 

 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY  

 Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (T. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w tym imienia i  nazwiska Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, 
że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. 
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KLAUZULA ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie zdjęć wykonanych w związku z organizacją turnieju . Wyrażenie zgody jest 
jednoznaczne z tym, iż wizerunek może zostać umieszczony na stronie internetowej oraz w 
materiałach promujących Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko 

 

 

----------------------------------------- 

----------------------------------------- 

----------------------------------------- 

----------------------------------------- 

----------------------------------------- 

----------------------------------------- 

Podpisy zgłaszającego i zawodników 

 

 

 

 

 


