
OLIMPIADA SOŁECTW 
Stańsk, dn.14 maja 2016 r. 

 

REGULAMIN 

 I. CEL TURNIEJU  
 integracja społeczności lokalnej,  

 zachęcanie szerokiej rzeszy mieszkańców wsi do uprawiania sportu i rekreacji,  

przy zachowaniu ducha sportowej rywalizacji,  
 

II. TERMIN I MIEJSCE  
14.05.2016  r., godz. 15.00, plac przy świetlicy wiejskiej w Stańsku. 

 

III. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY 

-  Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy  

-  Sołtys i Rada Sołecka miejscowości Stańsk 

-  Urząd Gminy w Górzycy  

-  Sołtysi  i Sołectwa Gminy Górzyca  

 

IV. PROGRAM TURNIEJU  
Przewidywane są następujące konkurencje: 

 

1.  Kwaśna mina – obranie i  zjedzenie cytryny na czas; startuje sołtys, (konkurencja na 

czas).Konkurencja indywidualna 

2. Sztafeta z miotłą  – tor przeszkód, startują 3 Kobiety, (konkurencja na czas).konkurencja 

zespołowa 

3. Wyścig na skrzynkach – startują 2Ch+2Dz  do 16 lat (system pucharowy wg drabinki, 

losowanie) konkurencja zespołowa 

4. Bicie piany – startuje sołtys (konkurencja na czas). {można zabezpieczyć się foliowym 

kapturem lub płaszczem przeciwdeszczowym} Konkurencja indywidualna 

5. Battle ball – 2 osoby,( system pucharowy wg drabinki, losowanie). konkurencja zespołowa 

6. Pali się – startuje M 40+(nie mogą startować zawodowi lub strażacy ochotnicy) 

(konkurencja na czas). Konkurencja indywidualna 

7. Bieg z walizkami – startuje  M (pomiar odległości). Konkurencja indywidualna 

8. Wyścigi na piłkach – 2Ch lub 2Dz do 16 lat ( system pucharowy wg drabinki, losowanie). 

konkurencja zespołowa 

9. Plebiscyt na super sołtysa – możliwe dodatkowe punkty 

 
 

 

 

UWAGA: 

-  obowiązuje miękkie obuwie sportowe, zakaz korkotrampków, traperów, butów żołnierskich 

itp. 

 

 



 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA  
W Olimpiadzie Sołectw startują reprezentanci poszczególnych  miejscowości – sołectw, 

którzy ukończyli co najmniej 16 lat, z wyłączeniem konkurencji „Wyścig na skrzynkach”  

i „Wyścig na piłkach”. 
 
 

 

VI. PUNKTACJA  
Konkurencje indywidualne punktowane będą wg klucza:  

I miejsce – 10 pkt,  

II miejsce – 8 pkt,  

III miejsce – 6 pkt,  

IV miejsce – 5 pkt,  

a następne miejsca 4,3,2,1 pkt.  

 

Konkurencje zespołowo-drużynowe wg klucza:  

I miejsce – 14 pkt, V miejsce – 6 pkt.  

II miejsce – 12 pkt, VI miejsce – 4 pkt.  

III miejsce – 10 pkt, VII miejsce – 2 pkt.  

IV miejsce – 8 pkt. VIII  miejsce – 0 pkt.  

Suma punktów zdobytych indywidualnie i zespołowo decydować będzie o zajętym miejscu 

przez miejscowość – sołectwo.  
 

 

Dodatkowo powołana Komisja będzie oceniała:  
 

 PREZENTACJĘ POSZCZEGÓLNYCH STOISK  - przy ocenie komisja bierze pod uwagę 

atrakcyjność wizualną oraz sposób ekspozycji produktów; 

 

 AKEDEMIA SZTUK PIĘKNYCH -  Każda z drużyn przygotowuje plakat dotyczący 

własnej wsi. Tytuł pracy „Moja wieś jest piękna”. Forma wykonania pracy dowolna 

(malowanie, rysowanie, wyklejanie) prace drużyny wykonują podczas imprezy, oceny prac 

dokonuje komisja sędziowska, organizator zapewnia papier, natomiast narzędzia do 

wykonania prac drużyny organizują we własnym zakresie, w konkurencji bierze udział 

dowolna liczba zawodników.  

Oceny prac dokona jury przydzielając punkty na zasadach opisanych poniżej według klucza. 

 

Kryteria oceny: kolorystyka, kreatywność, zgodność z tematem. punktacja 0-5 pkt.  

 

 NA SWOJSKĄ NUTĘ – konkurs na przyśpiewkę, której tematem przewodnim będzie Gmina 

Górzyca. Czas na wykonanie przyśpiewek maksymalnie 3 min. (melodia znanej przyśpiewki 

weselnej OJ DANA OJ DANA). Biorą udział 2 osoby 

 

  „Doping” - Konkurs dla mieszkańców na najlepszy doping 

1. Dryżyna dopingująca zagrzewa uczestników podczas konkurencji drużynowej pn. „Sztafeta 

z miotłą.” 

2. Wszystkie „chwyty dozwolone” (bębny, perkusje, gitary, didżeje, muzyka, garnki, gwizdki, 

kolorowe przebrania, banery itp.) Grupa kibiców może przyjąć nazwę.  



3.  Zabrania się stosowania rac świetlnych i petard i innych mat. pirotechnicznych. 

4. Oceny dokona jury w trakcie trwania konkurencji. 

*Regulamin plebiscytu na Super Sołtysa  Gminy Górzyca w załączeniu 

 

*Punktacja wg klucza: 

 
I miejsce – 14 pkt,     V miejsce – 6 pkt.  

II miejsce – 12 pkt,    VI miejsce – 4 pkt.  

III miejsce – 10 pkt,  VII miejsce – 2 pkt.  

IV miejsce – 8 pkt.     VIII miejsce  – 0 pkt.  

 

 

 

VII. NAGRODY  
W punktacji generalnej za poszczególne miejsca sołectwa otrzymują Puchary, dyplomy 

okolicznościowe, nagrody. Wysokość nagród zostanie podana do wiadomości w dniu 

imprezy. Sołectwo otrzymuje piękny PUCHAR PRZECHODNI, który należy zdobyć trzy 

razy, aby mógł zostać na stałe w danej miejscowości- sołectwie oraz dodatkowy puchar 

pamiątkowy.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Reprezentacje poszczególnych sołectw przyjeżdżają na koszt własny do godz. 14:00.  

2. Zgłoszenia zawodników do poszczególnych konkurencji należy dokonać telefonicznie pod 

numerem telefonu 95 759 12 36 wyłącznie do dnia 06.05.2016 r.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

 

 

Serdecznie zapraszamy  

                                                                                                                           ORGANIZATORZY 


