REGULAMIN

XVIII
REGIONALNY POJEDYNEK
SPORTOWY MIESZKAŃCÓW
WSI I SOŁTYSÓW

BIEGANOWO
25.06.2017r.
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I.

CEL:
 popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji, konkurencji sportowych, rekreacyjnych, gier i zabaw
ruchowych wśród środowisk wiejskich, „osób w każdym wieku”,
 promocja prozdrowotnych i społecznych wartości sportu,
 atrakcyjne spędzanie czasu dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów w różnych formach aktywności
ruchowej i zabawowej,
 wyrabianie nawyku aktywnego udziału mieszkańców wsi w różnych formach współzawodnictwa
indywidualnego i zespołowego,
 integracja międzypokoleniowa,
 aktywizacja środowisk wiejskich (sołectw i sołtysów), grup odnowy wsi, organizacji pozarządowych
do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji,
 propagowanie inicjatyw i aktywizacji społeczności lokalnych.
 wykorzystanie boisk sportowych, świetlic wiejskich, ośrodków kultury oraz pozostałych miejsc
spotkań lokalnej, regionalnej społeczności na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,
 włączanie rodzin, opiekunów, w tym osób starszych oraz wolontariuszy w przygotowanie,
organizację przedsięwzięcia.

II.



ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie
Współorganizatorzy/Partnerzy:














III.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie,
Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”/Grupa Odnowy Wsi w Bieganowie,
Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Bieganowie,
Szkoła Podstawowa w Bieganowie,
Spółdzielnia Mleczarska we Wrześni,
Urząd Gminy Kołaczkowo,
Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie,
Związek Gminny OSP Kołaczkowo ,OSP Kołaczkowo, OSP Zieliniec,
Rady Sołeckie, Grupy Odnowy Wsi w obszarze województwa wielkopolskiego,
Młodzieżowe Centrum Kariery we Wrześni,
Hufiec Pracy we Wrześni,
Mieszkańcy Województwa Wielkopolskiego,
Media lokalne, regionalne.
TERMIN I MIEJSCE:
XVIII Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów
odbędzie się 25 czerwca 2017r. na Boisku Sportowym (nt. Boisko Sportowe do Piłki Nożnej)
w Bieganowie, Gmina Kołaczkowo k/Wrześni. Początek imprezy godz. 15.00.
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IV.

UCZESTNICTWO:
W Pojedynku uczestniczą:
 Drużyny reprezentujące Wsie,
 Sołtysi – Członkowie Rad Sołeckich,
 osoby towarzyszące, kibice,
 „osoby w każdym wieku”- dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.

V.

KONKURENCJE I SPOSÓB ICH PRZEPROWADZENIA:
1. Rzut beretem:
 zawodnik/czka (reprezentujący/a drużynę wsi)wykonuje dwa rzuty- liczy się najdłuższy rzut,
 startuje 1 zawodnik/czka z drużyny;
2. Sztafeta „z miotłą”:
 w konkurencji startują trzy osoby,
 określony odcinek systemem sztafetowym należy pokonać w jak najkrótszym czasie,
 osoba dorosła biegnie z taczką, na której siedzi kobieta, ta trzyma w ręku miotłę, którą kieruje
piłkę pomiędzy 3-ma palikami; następnie do taczki wsiada dziecko w wieku do 10 lat, które
w ręku trzyma na łyżce jajko; para dobiega do mety nie strącając jajka z łyżki,
 zwycięzcą zostaje drużyna, która dotrze do mety w jak najkrótszym czasie,


startują 3 osoby z drużyny;

3. Wbijanie gwoździ w pal:
 startuje jeden zawodnik/czka z drużyny,


wbija 5 gwoździ w pal, liczy się wykonanie zadania w jak najkrótszym czasie(konkurencja na czas);

4. Rzut kaloszem pań:
 startuje jedna zawodniczka,
 2 rzuty kaloszem, liczy się dłuższy rzut;
5. Rzut kaloszem panów:
 startuje jeden zawodnik,
 2 rzuty kaloszem, liczy się dłuższy rzut;
6. Gra w kości - konkurencja „dla seniorów” (50+)
 startuje 3 zawodników,
 3 rzuty, liczy się największa ilość punktów;
7. Bieg w workach:
 startuje reprezentacja 3 osobowa - w tym jedna kobieta,
 określony odcinek systemem sztafetowym należy pokonać w jak najkrótszym czasie
(konkurencja na czas);
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8. Przeciąganie liny:
 startuje zespół 4 - osobowy w tym jedna kobieta,
 system pucharowy poprzedzony losowaniem podczas rejestracji drużyny;
9. Toczenie beczki – konkurencja drużynowa:
 startuje zespół 4 – osobowy w tym 1 kobieta
 długość toru 15m ( czyli 4 osoby x 15m).
KONKURENCJE DLA SOŁTYSÓW:

VI.

1. Jazda żółwia na rowerze:
 określony odcinek należy bez podpórki przejechać w jak najdłuższym czasie (konkurencja
na czas);
2. Rzut lotką do tarczy:
 zawodnik wykonuje serię 3 rzutów do tarczy, liczy się najlepszy wynik – suma zdobytych
punktów;
3. Gra w kości - konkurencja :
 startuje sołtys,
 3 rzuty, liczy się największa ilość punktów;
4. Rzut kaloszem do celu:
 3 rzuty kaloszem, liczy się suma zdobytych trafień;
5. Quiz wiedzy o samorządzie, sporcie, zdrowiu, Unii Europejskiej
 Liczy się największa ilość punktów zdobytych w teście.
VII.

PUNKTACJA:
a) Konkurencje zespołowe (sztafeta z miotłą, toczenie beczki, przeciąganie liny, bieg
w workach):

1m- 20 pkt., 2m – 15 pkt., 3m – 12 pkt., 4m i kolejne – 8 pkt.,
b) Konkurencje indywidualne:

1m – 12 pkt., 2 m – 10 pkt., 3m – 8 pkt., 4m i kolejne – po 4 pkt.
UWAGA: Do klasyfikacji końcowej wsi zaliczane są punkty zdobyte przez sołtysów i reprezentacje wsi.

VIII. NAGRODY:
 za zajęcie od I do III miejsca zwycięzcy poszczególnych konkurencji indywidualnych otrzymują
pamiątkowe medale,
 za zajęcie od I do VI miejsca drużyny, reprezentujące swoje wsie, otrzymują puchary
i dyplomy natomiast pozostałe reprezentacje - dyplomy uczestnictwa,
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 za zajęcie od I do III miejsca sołtysi otrzymują statuetki i dyplomy natomiast pozostali dyplomy uczestnictwa.
IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 zawodników obowiązuje obuwie sportowe – miękkie,
 drużyny zobowiązane są do przygotowania tablic informacyjnych zawierających nazwę swojej
wsi,
 wszyscy zawodnicy wraz z osobami towarzyszącymi otrzymają posiłek regeneracyjny,
 organizatorzy zapewniają obsługę medyczną, sędziowską i techniczną,
 drużyny dokonują ubezpieczenia we własnym zakresie,
 impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 poza Pojedynkiem zostaną przeprowadzone także dodatkowo konkurencje towarzyszące
dla dzieci i dorosłych,
 przewiduje się wpisowe: od drużyny w wysokości 50 zł, sołtysów - występujących
indywidualnie - 10zł.
Należy je uiścić na poniższe konto BGŻ O/Gniezno 29 2030 0045 1110 0000 0229 9550
lub na miejscu spotkania.

X.

ZGŁOSZENIA:

Ostateczny termin zgłaszania ekip należy kierować do dnia 20.06.2017r. pod adresem :

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
62-200 Gniezno ul. Chrobrego 40/41, Justyna Banasik tel./fax (61) 426 33 29;
e-mail: smw-gniezno@wp.pl
Agnieszka Frąckowiak -kierownik projektu-509-194-388;

Serdecznie Zapraszamy !!!
Komitet Organizacyjny
_______________________________________________________________________________________

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW DOTACJI MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW DOTACJI URZĘDU GMINY KOŁACZKOWO

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Biuro Zarządu Gniezno
ul. Chrobrego 40/41; 62-200 Gniezno, tel./fax (61) 426 33 29
e-mail: smw-gniezno@wp.pl; http://www.smw.info.pl
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Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu z dn. 25.10.2004 Numer KRS 0000055717
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