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REGULAMIN
Turnieju Sołectw
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Organizatorem zawodów jest Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
§2
Zawody rozgrywane są w 7 dyscyplinach
- przenoszenie konwi z mlekiem,
- rzut podkową,
- rąbanie jabłek
- wywożenie na taczce
- przetaczanie balotu słomy,
- przeciąganie ciągnika,
- tratwa
§3

Cele Turnieju:
1. Integracja międzypokoleniowa mieszkańców sołectw.
2. Rozwój życia kulturalnego oraz integracja społeczeństwa.
3. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej.
4. Popularyzacja i prezentacja dorobku mieszkańców wsi.
5. Kultywowanie tradycji i kultury ludowej.
6. Promocja wsi.
§4
1. W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie mieszkańcy sołectw z terenu gminy, którzy co
najmniej w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia, za pisemną zgodą rodzica. Drużyny
składają się z pięciorga wyznaczonych przez sołectwa zawodników.
Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych:
www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można
zarejestrować się jako Partner KSOW.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

2. Uczestnik zawodów może reprezentować tylko sołectwo, którego jest mieszkańcem.
3. W konkurencjach indywidualnych sołectwo reprezentuje 1 osoba, odpowiednio kobieta lub
mężczyzna.
4. Zmian zawodników na liście startowej w poszczególnych konkurencjach może dokonać
kapitan drużyny najpóźniej w dniu zawodów. Listy zamykane są 10 min. przed rozpoczęciem
Turnieju.

§5
Drużyny – sołectwa mają stałe numery startowe nadane zgodnie z porządkiem alfabetycznym.
§6
1. By zostać sklasyfikowaną reprezentacja sołectwa musi wziąć udział wszystkich
konkurencjach.
§7
1. Wszelkie protesty należy składać do Sekretarza zawodów w czasie trwania konkurencji lub
bezpośrednio po jej zakończeniu.
2. Protesty rozpatrywać będzie Jury d’Apel w składzie: Burmistrz Miasta i Gminy, Sędzia
główny i Sekretarze zawodów.
Rozdział II
Zasady punktacji
§8
1. We wszystkich konkurencjach punkty przyznawane są wg schematu:
- I miejsce – 20 pkt.,
- II miejsce – 19 pkt.,
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- III miejsce – 18 pkt.,
i za każde kolejne o 1 mniej do wyczerpania listy startujących.
2. Organizatorzy przyznają nagrody pieniężne za zajęcie I, II, III miejsca.
§9
1. Zawodnik zdyskwalifikowany w danej konkurencji i który nie ukończył konkurencji lub
naruszył jej regulamin zajmuje ostatnie miejsce.
2. Przy równym wyniku końcowym drużyn o kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje ilość
wyższych miejsc w poszczególnych konkurencjach.
§ 10
W przypadku stosowania punktów karnych 1 pkt. karny równy jest 1 sekundzie.
Rozdział III
Poszczególne konkurencje
Przenoszenie konwi z mlekiem. Konkurencja na czas.
§ 11
Drużyna wyznacza 2 zawodników. Chwytają bańkę za uszy i na znak dany przez sędziego
biegną na wyznaczonym odcinku od startu do mety, bańka musi być niesiona przez dwóch
zawodników cały czas w górze. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad
określonych w § 7 Regulaminu.
Rzut podkową. Konkurencja zręcznościowa.
§ 12
Drużyna wyznacza 3 zawodników. Każdy zawodnik ma jeden rzut. Zawodnik ma za zadanie
z miejsca wyznaczonego trafić podkową do ustawionego w odległości 8 metrów naczynia.
Zawodnik nie może dotknąć nogą obręczy z której będzie rzucał ( dotknięcie obręczy –1 pkt.)
Ostateczna punktacja : jeden trafiony rzut 5 pkt.
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Rąbanie jabłek. Konkurencja na czas.
§ 13
Udział bierze jeden zawodnik, którego zadaniem jest w jak najkrótszym czasie przeciąć
siekierką 5 szt. Jabłek, zawodnik pojedynczo zbiera jabłka z kosza przenosząc je na pień
oddalony o 10m i trzymając oburącz trzon siekierki, przecina jabłka na pół, po przecięciu
jabłka siekiera musi być wbita w pień . Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad
określonych w § 7 Regulaminu.

Wywożenie na taczce. Konkurencja na czas.
§ 14
W taczce trochę siana. Jedna osoba z drużyny siada na taczkę w dowolny sposób. Drugi z
drużyny musi jak najszybciej pokonać odcinek z linii startu do pachołka, okrążając go wraca
na metę. Zawodnik nie może opuścić toru oraz doprowadzić do przewrócenia taczki.
Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.
Przetaczanie balotu słomy. Konkurencja na czas.
§ 15
1. Drużyna wyznacza 2 zawodników. Przetaczają oni balot od startu do pachołka dotykając go
balotem słomy poczym obiegają go i toczą na miejsce mety . Ostateczna punktacja obliczana
jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Przeciąganie ciągnika. Konkurencja na czas.
§ 16
1. W konkurencji startuje cała 5 osobowa drużyna. Ciągnąc za linę zaczepioną do przedniego
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zaczepu ciągnika, przetaczają go od startu do mety. Ostateczna punktacja obliczana jest
według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Tratwa. Konkurencja na czas.
§ 17
Trzech zawodników staje na desce położonej na czterech wałkach drewna. Każdy z
zawodników otrzymuje wiosło do odpychania tratwy. Dwóch zawodników dodatkowo
pracuje przy podkładaniu kolejnych wałków pod przód płynącej tratwy. W ten sposób tratwa
musi przemierzyć odległość od startu do mety. Ostateczna punktacja obliczana jest według
zasad określonych w § 7 Regulaminu.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenie ilości dyscyplin zależnie od warunków
czasowych trwania imprezy dożynkowej.
§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
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