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Opis konkurencji 
 

 
1. Godz. 10:30 – turniej piłki siatkowej (plaŜowej). 
DruŜyna składa się z 3 osób (w tym jedna kobieta) + rezerwowy. Zawody 

rozegrane będą w trzech grupach – losowanie bezpośrednio przed turniejem. 

Mecz do dwóch wygranych setów (do 15 pkt., tie break do 11 pkt.). 

Uwaga! 2 spośród zawodników musi mieć ukończone 35 lat. 

 

2. Godz.10:30 – turniej piłki noŜnej. 
DruŜyna składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz oraz 3 rezerwowych. 

Zawody rozegrane będą w 3 grupach – losowanie bezpośrednio przed turniejem. 

Mecz 2x8 min. Na boisku trawiastym 30x50 m, bramki 5x2 m. Z grupy 

wychodzą druŜyny z I miejsc i rozgrywają finał kaŜdy z kaŜdym. Klasyfikacja 

pozostałych druŜyn na podstawie liczby uzyskanych punktów i stosunku 

bramek. 
Uwaga! 3 spośród grających zawodników musi mieć ukończone 35 lat. 

 

3. Godz. 10:30 – sztafeta z torem przeszkód na czas. 
DruŜyna 6 osobowa (3 kobiety + 3 męŜczyzn). Dwa równoległe tory przeszkód 

(bieg przodem i tyłem, przejście przez szarfy i równowaŜnię, slalom między 

tyczkami). O kolejności druŜyn decyduje uzyskany czas sztafety.  

Miejsce zawodów – boisko wielofunkcyjne. 

 

4. Godz. 11:30 – skok w dal z miejsca dodawany. 
DruŜyna 6-osobowa (3kobiety +3 męŜczyzn). KaŜdy z zawodników oddaje 

jeden skok z miejsca, następny zawodnik odbija się z miejsca, w którym 

wylądował jego poprzednik. Suma odległości wszystkich skoków stanowi 

wynik druŜyny.  

Miejsce zawodów – boisko wielofunkcyjne. 

 
5. Godz. 11:30 – skoki na skakance. 
DruŜyna 2-osobowa (kobieta + męŜczyzna) Skoki na skakance przez 90 sekund. 

Wynik druŜyny to suma skoków obydwu zawodników. 

Miejsce zawodów – boisko wielofunkcyjne. 

 

 



6. Godz. 11:30 – strzelanie z karabinka pneumatycznego. 
Zespół 2-osobowy (kobieta + męŜczyzna). KaŜdy zawodnik oddaje po 5 

strzałów. Sumowane są wyniki zespołu.  

Miejsce zawodów – górka do zjazdów. 

 
7. Godz. 12:00 – bieg przeszkodowy urzędnika. 
Startują dwie osoby (kobieta + męŜczyzna). Bieg na czas na odcinku 15 m 

(równowaŜnia, slalom, przeszkoda niespodzianka) po 2 druŜyny w starcie 

równoległym. Klasyfikacja druŜyn na podstawie osiągniętego czasu. 

Miejsce zawodów - boisko wielofunkcyjne. 

 

8. Godz. 12:00 – slalom z piłką i rzut do kosza. 
DruŜyna składa się z 4 zawodników (2 kobiety +2 męŜczyzn). Liczy się czas 

druŜyny. Zadanie obejmuje kozłowanie między tyczkami i celny rzut do kosza. 

Miejsce zwodów – boisko wielofunkcyjne. 

 

9. Godz. 13:00 – strzał (rzut) do pustej bramki na celność 
DruŜyna składa się z dwóch osób (kobieta + męŜczyzna). Zawodnicy oddają: 

- kobieta 3 rzuty na bramkę piłką ręczną, 

- męŜczyzna 3 strzały  piłką noŜną,  

na bramkę o wymiarach 2x3 m z odległości 9 m, bez bramkarza. 

Punktacja: za strzał (rzut) do bramki 1, 2, lub 3 pkt. w zaleŜności od trafionego 

sektora bramki. Liczy się sumę pkt. poszczególnych druŜyn. 

Miejsce zawodów – boisko wielofunkcyjne. 

 

10. Godz. 13:40 – turniej rzutów do kosza. 
Startują wójtowie, burmistrzowie, starostowie, sekretarze. DruŜyna składa się z 

dwóch osób (kobieta + męŜczyzna). Po 5 rzutów do kosza dowolnym sposobem 

z odległości 3 m. Za kaŜdy celny rzut 1 pkt.. Liczy się sumę punktów 

poszczególnych druŜyn. 

Miejsce zawodów – boisko wielofunkcyjne. 

 

11. Godz. 14:00 – pchnięcie kulą. 
DruŜyna 2-osobowa. Kobieta – kula 3 kg, męŜczyzna kula 5 kg. KaŜdy z  

zawodników ma 2 próby, sumuje się po jednym najlepszym wyniku.  

Miejsce zawodów -  rzutnia na łuku bieŜni. 

 
12. Godz. 14:40 – rzut ringiem do celu. 
DruŜyna 2-osobowa (kobieta i męŜczyzna). KaŜdy z zawodników ma 3próby 

(naleŜy trafić ringiem na pionowy palik). Decyduje suma trafień druŜyny.  

Miejsce zawodów – przy boisku wielofunkcyjnym. 

 



13. Godz. 15:00 skok w dal z rozbiegu. 
DruŜyna 2 osobowa(kobieta i męŜczyzna). KaŜdy po 2 próby. Sumuje się 

najlepsze wyniki obydwu uczestników. Odbicie ze strefy 1m.  

Miejsce zawodów – skocznia w dal na łuku bieŜni. 

 

14. Godz. 15:00 – bieg na 100 m kobiet. 
Po 1 osobie z gminy. Liczy się czas zawodniczek. 

Miejsce zawodów – bieŜnia okólna. 

 

15. Godz. 15:30 – bieg na 100 m męŜczyzn. 
Po 1 osobie z gminy. Liczy się czas zawodników. 

Miejsce zawodów – bieŜnia okólna. 

 

 

 

Punktacja: 
Za zajęcie I-go miejsca w konkurencji druŜyna otrzymuje ilość punktów 
odpowiadającą ilości startujących JST. Kolejne miejsca odpowiednio  
o 1 pkt. mniej. W przypadku miejsc ex equo punktacja następnych druŜyn 
będzie proporcjonalnie obniŜona. 
Puchar przechodni dla zwycięskiej druŜyny samorządowej oraz puchary w 

punktacji łącznej dla kaŜdej startującej JST. 

Za zajęcie 3 pierwszych miejsc w poszczególnych konkurencjach zawodnicy 

otrzymają medale. 

 

Postanowienia końcowe: 
W konkurencjach nie mogą startować nauczyciele wychowania fizycznego. 

Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny. 

W przypadku takiej samej ilości punktów lub jednakowym wyniku druŜyny –  

o zajęciu miejsca decyduje dogrywka.  

O rodzaju dogrywki decyduje sędzia główny Igrzysk. 

Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmiany godzin rozpoczęcia 

konkurencji. 
 


