
Regulamin zawodów sołeckich: 

 

1. W zawodach sołeckich mogą wziąć udział wyłącznie reprezentanci sołectw administracyjnie przypisanych do 

Gminy Szczuczyn. 

2. Członkami drużyn mogą być wyłącznie osoby spełniające warunki: 

- osoba – mieszkaniec zameldowany w gminie Szczuczyn, 

- osoba – mieszkaniec zameldowany w obrębie lub na terenie sołectwa, które reprezentuje. 

- ilość zawodników pozostaje dowolna, musi jednak umożliwiać udział w zaplanowanych konkurencjach, 

- zawodnikiem może być osoba mająca skończone 18 lat. 

3. Termin rozgrywek: 10 lipca 2016 r., początek – godz. 10:00 – boisko ORLIK przy ul. Grunwaldzkiej w 

Szczuczynie. 

4. Drużyny można zgłaszać do godz. 9:30 w dniu rozgrywek  

5. W składzie drużyny muszą znaleźć się: 

- 2 kobiety  

Wymogiem udziału w zawodach jest udział Sołtysa w składzie drużyny. 

6. Drużyny startują w zawodach według kolejności losowo wybranych numerów startowych. 

7. Punktacja i zasady oceny poprawności wykonania poszczególnych zadań zostaną szczegółowo wyjaśnione 

przed rozpoczęciem rywalizacji. 

8. Strój i obuwie pozostawia się do decyzji uczestników. Nie dopuszcza się obuwia typu „korki, kolce, itp”. 

Dopuszczalne jest obuwie o płaskiej podeszwie (trampki, adidas). 

9. Liczba zaplanowanych konkurencji może ulec zmianie 

 

Konkurencje: 

 

1. „Konkurencja Pudziana” – udział biorą dwie osoby, jedna rzuca, toczy, przepycha „farmerski przedmiot” do 

linii mety, druga osoba - niosąc „ciężką niespodziankę” w rękach wraca, liczy się szybkość, a przede 

wszystkim siła. 

 

2. „Kto kogo …” – dwie drużyny naprzeciwko siebie, długa lina i kto silniejszy? Udział bierze po 5 osób z 

drużyny, w tym co najmniej 1 kobieta. 

 

3. „Kto dalej?” – pchnięcia kulą dokonuje 2 zawodników (kobieta i mężczyzna) x 2 rzuty każdy. Do rywalizacji 

liczone są 2 z 4 najlepsze rzuty. 

 

4. „Pajęczyna” – zadaniem zespołu złożonego z 7 osób jest pokonanie pajęczyny w jak najkrótszym czasie. 

Każdy zawodnik może wykorzystać tylko jedno przejście w pajęczynie. 

 

5. „Narty” – pokonanie w jak najkrótszym czasie odcinka pomiędzy słupkami z pomocą 2 nart przez drużynę 5-

cio osobową (w tym min. 1 kobieta) .  

 

6.  „Tor specjalny” – drużynowy tor z przeszkodami, owe przeszkody pozostają tajemnicą do końca. W 

konkurencji uczestniczy 5 dorosłych osób, w tym co najmniej 1 kobieta. 

 

7. „Jak zając” – drużyna pokonuje w jak najkrótszym czasie dystans, skacząc w odpowiednim 

„oprzyrządowaniu”. 

 

8. „Drwal” – przecinanie drewnianych pieńków. Każda drużyna musi zapewnić sobie piłę typu „od sie, do sie”, 

niedopuszczalna jest piła ramowa. 

 

9. „Wbijanie gwoździ” – wbijanie gwoździ młotkiem, drużynę reprezentuje dwóch zawodników (kobieta i 

mężczyzna). 

 

10. „Pij mleko – będziesz wielki” – konkurencja polegająca na wypiciu mleka w określonym czasie. 

 


