
REGULAMIN  

TURNIEJU SOŁECTW GMINY WOJSŁAWICE 2016 

 
 

1) Cele:  

 integracja mieszkańców,  

 propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,  

 popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji. 

2) Organizatorzy:  

 Urząd Gminy Wojsławice, 

 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, 

 Uczniowski Klub Sportowy „ARKA” oraz GSKS „Vojsławia” Wojsławice, 

 Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice, 

 Szkolne Koło Strzeleckie „Acumen” przy ZSP w Wojsławicach Kolonii, 

 Koło Wędkarskie w Wojsławicach. 

3) Konkurencje: 

 piłka nożna, 

 siatkówka, 

 przeciąganie liny, 

 sztafeta 4x100m w gumofilcach, 

 wędkarstwo, 

 strzelectwo sportowe. 

4) Sędzia główny turnieju: Paweł Burda 

5) Termin i miejsca rozegrania turnieju:  

 miejsce: boiska sportowe przy Zespole Szkół Publicznych oraz staw w Wojsławicach, 

 termin: niedziela, 14 sierpnia, godz. 12:00 (z wyjątkiem zawodów wędkarskich, które odbędą się o g. 7:00).  

6) Program: 

7:00-10:30 – zawody wędkarskie 

12:00 – oficjalne rozpoczęcie na boisku przy ZSP 

12:20-15:00 – strzelectwo sportowe, faza grupowa rozgrywek w piłkę nożną i siatkówkę 

15:15 – sztafeta 4x100m w gumofilcach 

15:30 – przeciąganie liny 

17:00-18:30 – półfinały oraz finały w piłkę nożną i siatkówkę 

19:00 – podsumowanie turnieju, wręczenie nagród  



7) Uczestnictwo: Prawo udziału w turnieju mają drużyny złożone z mieszkańców gminy Wojsławice: 

 osoby mieszkające na terenie gminy,  

 osoby, których rodzice lub dziadkowie mieszkają w gminie Wojsławice. 

8) System rozgrywek:  

A) wędkarstwo - każdą drużynę reprezentuje dwóch wędkarzy: jeden metodą spławikową (jedna wędka), drugi - metodą 

gruntową (jedna wędka). Decyduje waga ryb złowionych przez obu wędkarzy razem. Wyróżnione zostaną ponadto po 

trzy najlepsze wyniki indywidualne w każdej z metod. Odprawa i losowanie stanowisk o g. 7:00, następnie jedna tura, 

czas trwania: 3 godziny, następnie ważenie ryb. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu wszystkich konkurencji. 

B) piłka nożna - każdą drużynę reprezentuje 5 zawodników w polu + bramkarz. Mecze w dwóch grupach każdy z każ-

dym. Półfinały A1-B2, A2-B1. Losowanie grup odbędzie się podczas odprawy technicznej z kapitanami drużyn. Roz-

stawienie drużyn z podziałem na „koszyki” na podstawie wyników osiągniętych w poprzedniej edycji turnieju - w pił-

ce nożnej i siatkówce łącznie (podział zostanie podany na odprawie z kapitanami w zależności od zgłoszonych dru-

żyn). Czas trwania meczu grupowego: 10 minut, meczu półfinałowego: 2x6 minut, meczu finałowego 2x8 minut. Tur-

niej piłki nożnej sędziować będą sędziowie z Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Zwycięstwo w meczu: 

3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt. O zajętym miejscu w tabeli decydują: 1. Punkty, 2. Wynik bezpośredniego spotka-

nia, 3. Stosunek bramek. W przypadku nierozstrzygnięcia meczu w piłkę nożną (półfinały i finał), przewiduje się prze-

prowadzenie konkursu rzutów karnych (po 3 strzały), nie przewiduje się dogrywek. Ponadto zmiany hokejowe, gra bez 

„spalonego”. Po zakończeniu meczu piłki nożnej kapitanowie drużyn zobowiązani są do podania organizatorowi na-

zwisk strzelców bramek. Za zajęcie 1., 2. i 3. miejsca przewiduje się po 9 medali dla zwycięskich drużyn. Przy więk-

szej liczbie graczy o podziale medali w drużynie decyduje kapitan.  Ponadto przewiduje się wyróżnienie: najlepszego 

zawodnika turnieju (MVP), najlepszego bramkarza oraz króla strzelców (w przypadku równej liczby bramek decyduje 

wyższe miejsce drużyny w turnieju).  

C) siatkówka - każdą drużynę reprezentuje 5 zawodników w tym min. jedna kobieta. Obowiązują „przejścia”. Mecze 

w dwóch grupach, każdy z każdym. Półfinały A1-B2, A2-B1. Podział grup A i B tak samo jak w piłce nożnej. Mecze 

grupowe oraz półfinałowe: do dwóch wygranych setów do 15. Mecz finałowy: do dwóch wygranych setów do 25. 

Zwycięstwo w meczu: 2-0 3 pkt, 2-1 2 pkt, przegrana 1-2 1 pkt, przegrana 0-2 0 pkt. O zajętym miejscu w tabeli decy-

dują: 1. Punkty, 2. Wynik bezpośredniego spotkania, 3. Stosunek setów. Nie obowiązuje linia „trzeciego metra”, zmia-

ny zawodników przeprowadza się tylko podczas przerw w grze, na boisku przez cały mecz musi znajdować się co naj-

mniej jedna kobieta, w przypadku braku kobiety w składzie nie dopuszcza się zespołu do meczu, zarządzając walko-

wer na korzyść drużyny przeciwnej. Za zajęcie 1., 2. i 3. miejsca przewiduje się po 7 medali dla zwycięskich drużyn. 

Przy większej liczbie graczy o podziale medali w drużynie decyduje kapitan. Ponadto przewiduje się wyróżnienie: naj-

lepszej zawodniczki turnieju (MVP), najlepszej atakującej, najlepszej serwującej, najlepszej zagrywającej, najlepszej 

przyjmującej, najlepszego zawodnika turnieju (MVP), najlepszego serwującego, najlepszego atakującego, najlepszego 

blokującego, najlepszego przyjmującego. 

D) sztafeta 4x100 m w gumofilcach - każdą drużynę reprezentuje 4 zawodników. Drużyna musi posiadać (we własnym 

zakresie) jedną parę gumofilców. Drużyna, która nie będzie miała właściwych gumofilców np. gumowce albo kalosze 

- nie będzie dopuszczona do biegu.  Zawodnik startujący na pierwszej zmianie zobowiązany jest przekazać gumofilce 

kolejnemu zawodnikowi w określonej strefie zmian itd. Biegi odbędą się w czterech turach: podział tak jak w drabince 

w przeciąganiu liny. Uzyskane w nich czasy są ostateczne. Brak eliminacji, półfinałów itp.  

E) przeciąganie liny - każdą drużynę reprezentuje 5 zawodników. Konkurencja zostanie przeprowadzona systemem ra-

dzieckim (do dwóch przegranych). Losowanie drabinki odbędzie się podczas odprawy technicznej z kapitanami dru-

żyn.  Każdy pojedynek zostanie przeprowadzony do dwóch zwycięstw. Dopuszcza się jedynie obuwie bez kolców i 

korków, dozwolone są buty z obcasami. Dopuszcza się również możliwość używania rękawic. 

F) strzelectwo sportowe - każdą drużynę reprezentuje 3 zawodników. Oddają oni po 3 strzały próbne, po czym podcho-

dzą do tarcz. Następnie oddają po 5 strzałów. Liczonych jest 5 najlepszych wyników na tarczy.  
 

9) Punktacja ogólna: 

 punkty za zajęcie określonego miejsca w danej dyscyplinie przyznaje się następująco: przy 8 drużynach I miejsce – 8 

pkt, II miejsce - 7 pkt, III - 6 pkt, IV -5 pkt, itd., 

 o końcowym miejscu decyduje suma punktów ze wszystkich dyscyplin sportowych, 

 w przypadku równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce zdobyte w piłce nożnej.  



10) Postanowienia końcowe:  

 drużyny zobowiązane są do uczestnictwa w każdej konkurencji. Nieuczestniczenie w którejś z konkurencji skutkuje 

eliminacją drużyny z turnieju i niezaliczenie wyników z pozostałych konkurencji, 

 w sprawach spornych i interpretacji przepisów decyzję podejmuje sędzia główny, 

 zapisy na turniej do środy, 3 sierpnia w Domu Kultury w Wojsławicach, 

 podczas zgłoszenia kapitan drużyny zobowiązany jest podać skład drużyny wypełniając kartę zgłoszenia (załącznik do 

regulaminu), dane zawarte w karcie zgłoszenia zostaną zweryfikowane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do 

turnieju, 

 w przypadku niemożliwości zebrania drużyny w ramach jednego sołectwa dopuszczalne jest łączenie sołectw (max 3). 

Niedopuszczalny jest udział mieszkańców jednego sołectwa w dwóch lub więcej drużynach, 

 każda drużyna zobowiązana jest do wyznaczenia ze swojego składu dwóch osób do pomocy w rozkładaniu boisk itp. 

(w dniu turnieju od godz. 11:00), 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych 

wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży, kontuzji oraz wszelkiego innego rodzaju uszczerbku 

na zdrowiu, podczas przebywania na terenie, gdzie odbywa się turniej, 

 schemat rozgrywek pozwoli na udział zawodnika we wszystkich konkurencjach (nie będą one kolidowały ze sobą), 

 osoby poniżej 18. roku życia biorą udział w turnieju wyłączenie za zgodą rodzica lub opiekuna, wzór oświadczenia 

w załączniku do regulaminu, 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje kapitanów drużyn, 

 organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników, 

 uczestnik turnieju przyjmuje do wiadomości, że udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieod-

płatne utrwalanie jego wizerunku poprzez fotografowanie i filmowanie jego osoby, nagrywanie dźwięku oraz na prze-

chowywanie, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu w związku z działalnością dokumentacyjną, 

sprawozdawczą, reklamową i promocyjną Organizatorów , 

 zgłoszenie oraz udział w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 


