
REGULAMIN DOŻYNKOWEGO TURNIEJU SOŁECTW 2013 

DOŻYNKI POWIATOWE / ŁĘCZYCE  

 

1. ORGANIZATOR:  

Wójt Gminy Łęczyce oraz Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE:  

15 września 2013 roku, boisko przy Zespole Szkół w Łęczycach, ul. Topolowa 1.  

 

3. CEL:  

• popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców powiatu,  

• wyrabianie nawyku aktywnego udziału mieszkańców w różnych formach rekreacji i zabawy,  

• integracja mieszkańców powiatu,  

• aktywizacja środowisk samorządowych wsi do systematycznego działania w zakresie kultury, 

rekreacji i sportu. 

 

4. UCZESTNICTWO:  

W turnieju uczestniczą reprezentacje wsi sołeckich zgłoszone przez Sołtysa wsi lub członka Rady Sołeckiej. 

 

5. DRUŻYNY:  

W skład drużyny wchodzi 6 osób (w tym minimum 2 kobiety). Każda drużyna ma obowiązek wytypowania 

kapitana.  

 

6. KONKURENCJE: 

a) DLA WSZYSTKICH:  

• Przetaczanie balota: dwie lub trzy osoby(w tym jedna kobieta) pchają balota ze słomy na 

odcinku 20m tam i z powrotem. Konkurencja rozgrywana na czas. 

• Wyścigi taczek: konkurencja rozgrywana w parach(kobieta i mężczyzna), jedna osoba wiezie 

partnera na taczce w jednym kierunku, w drodze powrotnej następuje zamiana. Konkurencja 

rozgrywana na czas (w przypadku małej ilości drużyn możliwe jest przeprowadzenie jej 

jednocześnie, ze startu wspólnego). 

• Rzut filcakiem: konkurencja przeznaczona dla kobiet. Polega na trafieniu kaloszem w 

określone pole punktowe. 

• Bieg w nartach: w tej konkurencji udział biorą trzy osoby z każdej drużyny (min 1 kobieta). 

Polega na przejściu na nartach (wszyscy na raz) określonego odcinka. Konkurencja 

rozgrywana na czas, lub w zależności od ilości drużyn – równocześnie. 



• Rzut snopkiem: konkurencja dla mężczyzn. Polega na jak najdalszym wyrzuceniu snopka 

słomy. Technika i sposób dowolny. 

• Wbijanie ćwieka: konkurencja polega na wbiciu 3 gwoździ w drewniany pieniek, w jak 

najkrótszym  czasie. Przeznaczona dla kobiet. 

• Slalom ogrodnika: Bieg sztafetowy. Slalom pomiędzy tyczkami z kapustą na szpadlu. 2 x 20 m 

dla każdego z drużyny.  

• Krojenie chleba na czas: konkurencja polega na pokrojeniu bochenka chleba na określoną 

ilość kromek w jak najkrótszym czasie.  

 

b) DLA CHETNYCH:  

• Przygotowanie stroju drużyny 

• Przygotowanie okrzyku (hasła) dopingującego 

 

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania dowolnych konkurencji bez podania 

przyczyny.  

 

7. PUNKTACJA:  

Konkurencje dla wszystkich oceniane będą w następujący sposób: za I miejsce przyznaje się maksymalną 

ilość punktów odpowiadającą ilości drużyn biorących udział w turnieju sołectw, a za każde kolejne miejsce 

przyznaje się o 1 punkt mniej (np. jeżeli w turnieju bierze udział 10 sołectw, za I miejsce przyznaje się 10 

punktów, za II miejsce 9 punktów, za III miejsce 8 punktów itd., a za X miejsce, ostatnie 1 punkt). 

W przypadku zajęcia równorzędnych miejsc przez dwa lub większą ilość sołectw uznaje się, że zajmują one 

to samo miejsce i otrzymują taką samą ilość punktów, a kolejne sołectwo otrzymuje o odpowiednią liczbę 

punktów mniej (np. jeśli w turnieju bierze udział 10 sołectw i w jednej konkurencji trzy sołectwa zajmują z 

takim samym wynikiem jednocześnie II miejsce, to przyznaje się im po 9 punktów, ale kolejne sołectwo ma 

dopiero V miejsce i w związku z tym otrzymuje 6 punktów). 

Konkurencje dla chętnych oceniane będą w następujący sposób: jury wyłonione przez organizatora  

przyzna punkty za I, II oraz III miejsce przypisując odpowiednio: 3, 2 i 1 punkt za każdą konkurencję.  

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

• drużyny zobowiązane są do przygotowania tablic informacyjnych zawierających nazwę 

sołectwa (w dowolnej formie),  

• drużyna nie ma obowiązku wzięcia udziału w „konkurencjach dla chętnych”, 

• organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, techniczną, sędziowską i nagłośnienie,  

• ostateczny termin zgłaszania reprezentacji sołectwa do turnieju upływa z dniem 22 sierpnia 

2013 r. o godz. 16:00.  Zgłoszenia należy składać na adres: kontakt@gik-leczyce.pl, 

telefonicznie: 58/676 16 99 lub poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie GIKiB w 

Strzebielinie, ul. Tuwima 4, wg załączonego formularza zgłoszenia. 


