
 

REGULAMIN  

TURNIEJU SOŁECTW GMINY PUŁTUSK  

o nagrody Burmistrza Miasta Pułtusk 

„Dożynki Gminne 2022 r.” 

I.  Cel: 

 Propagowanie  zdrowego stylu życia. 

 Popularyzacja sportowej  rywalizacji. 

 Integracja mieszkańców Gminy Pułtusk. 

II. Organizatorzy: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku.  

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, 

III.  Termin i miejsce: 

Turniej Sołectw odbędzie się w miejscowości Pułtusk, ul. Piaskowa 16, plac k/kościoła, dnia 04.09.2022r. 

(niedziela). 

 Rozpoczęcie o godz. 15:30 

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie drużyn do dnia 01.09.2022 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Pułtusku: tel. 23 692 02 67; e-mail: sekretariat@mosir-pultusk.eu 

 

IV. Uczestnictwo: 

1.  W Turnieju Sołectw mogą wziąć udział Sołectwa z terenu Gminy Pułtusk. 

2.  W skład drużyny wchodzą osoby powołane przez Sołtysa. 

3.   Drużyna powinna składać się z 4 osób, w tym 2  kobiet. 

 4.  Udział kobiet w drużynie jest obowiązkowy. 

Rejestracji drużyny należy dokonać max. do godz. 15
20

  w  dniu  zawodów. 

V.  Czas trwania: 

godz. 15:30 - 17:00  

VI  Nagrody: 

Przewidziane są nagrody dla najlepszych sołectw oraz wyróżnienia dla pozostałych. 

I miejsce 1000 zł 

II miejsce 600 zł  

III miejsce 400 zł 

Nagrody za wyróżnienia 200 zł 
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Program Turnieju: 

1.  Bieg w workach. Kolejno, cała drużyna  na dystansie 15 m,  tam i z powrotem.  Konkurencja na czas. 
 

2.  Rzut filcakiem na odległość (cała drużyna). Liczy się suma odległości całej drużyny. 

      

3. Zbieranie ziemniaków na czas (cała drużyna) – osoby ustawiają się na linii startu i na sygnał biegną                   

z workiem do oddalonych o 15 m ziemniaków (8 kg) rozłożonych wewnątrz hula hop. Tam zbierają 

ziemniaki  do worka i wracają do linii startu/mety. Wygra drużyna, która najszybciej zbierze ziemniaki 

i wróci na linię mety. Konkurencja na czas. 

4. Przenoszenie wody. W konkurencji bierze udział cała drużyna. Wygrywa ta, która najszybciej napełni 

wodą butelkę.  Konkurencja na czas. 

5. Toczenie balota. W konkurencji bierze udział cała drużyna. Wygrywa ta, która najszybciej przetoczy  

balota tam i z powrotem na dystansie 15 m.  Konkurencja na czas. 

6.  Slalom z piłką.  W konkurencji bierze udział cała drużyna. Wygrywa ta, która najszybciej przetoczy  

piłkę tam i z powrotem na dystansie 15 m.  Konkurencja na czas. 

VII.  Punktacja w konkurencjach  sportowych: 

Konkurencje  sportowe oceniane będą w następujący sposób:  

Za I miejsce przyznaje się maksymalną ilość punktów, odpowiadającą liczbie drużyn biorących udział w 

Turnieju Sołectw. Za każde kolejne miejsca przyznaje się o 1 punkt mniej, aż  do ostatniego  miejsca, 

któremu przysługuje 1 punkt np.: jeżeli  w turnieju  bierze udział 6 Sołectw, to za pierwsze miejsce 

przyznaje się 6 punktów, za 2 miejsce 5 punktów, za 3 miejsce 4 punktów…, za 6 miejsce 1 punkt. 

Uwaga! 

- prawo składania protestów dotyczących rozgrywanych konkurencji mają wyłącznie – kapitanowie drużyn 

w trakcie ich trwania, najpóźniej do czasu zakończenia ostatniej konkurencji, 

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom. 

VIII.  Postanowienia końcowe: 

1.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany konkurencji. 

2.  Interpretacja niniejszego Regulaminu należy tylko i wyłącznie do Organizatora. 

3.  Decyzje sędziów oraz prowadzących są ostateczne. 

Podliczenie punktacji, ogłoszenie wyników i wręczanie nagród  

odbędzie się około godz. 17
20 

Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr  tel.:  23-692-02-67 


