
„DZIECIĘCY TURNIEJ SOŁECTW” 

Organizator: Urząd Gminy Tymbark  

Współorganizator: Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku  

Cel turnieju: 

 wyłonienie najsprawniejszego dziecięcego sołectwa, 

  integracja dzieci z poszczególnych sołectw (szkół oraz rozwój życia sportowego               

i kulturalnego),  

 zwiększenie aktywności dzieci, 

  udział w Europejskim Tygodniu Sportu. 
 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW : 

13.09.2016 r. wtorek  

  godz. 10.00  

                                 HALA  SPORTOWA  W  TYMBARKU 
 

 Uczestnicy :  
Drużyny startujące  6-cio osobowe (3 dziewczynki i 3 chłopców) z sołectw – szkół 

podstawowych z Gminy Tymbark: Piekiełko, Podłopień, Tymbark, Zamieście, Zawadka 

Szkoła Podstawowa z Tymbarku wystawia dwie drużyny dzieci z Tymbarku i Zamieścia. 

Szkoła może wytypować większą ilość uczestników, zawodników można zmieniać  

z zachowaniem zasady 3+3. 

Zgłoszenia: 

do dnia 12.09.2016 r. (poniedziałek)  na adres pa.bj@wp.pl  

 

Osoba do kontaktu: Barbara Janczy, tel. 600 91 94 96  

 

Punktacja: 

Zwycięstwo zdobywa sołectwo, które startowało we wszystkich konkurencjach  

i otrzymało w sumie największą ilość punktów.  

Punktacjach z poszczególnych konkurencji : 

I miejsce – 8 pkt., II miejsce – 6 pkt., III miejsce – 4 pkt., V miejsce – 1 pkt., IV miejsce –  

3 pkt. 
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Nagrody: 

 Puchary za miejsca I-III oraz dyplomy, 

 Drobne gadżety dla uczestników . 

 

KONKURENCJE : 

1. Sztafeta wahadłowa na czas z prowadzeniem  piłki miotłą  slalomem. 

2. Rzut gumowcem sołtysa na odległość  lub na pkt. 

3. Toczeniem dużej piłki na czas.  

4. Rzut beretem sołtysa .  

5. Przenoszenie piłek lekarskich w parach 2 i 3 kg.  

6. Sprzątanie śmieci – zbieranie papierowych kulek do wiaderka w parach. 

7. Sadzenie ziemniaków na czas. Chłopak sadzi ziemniaki, a dziewczyna zbiera do 

koszyka – sztafeta wahadłowa. Ziemniaki sadzone są na kapturki piłkarskie. 

8. Skoki na długiej skakance.  Dwie osoby kręcą skakanką, cztery skaczą razem. Do 

punktacji liczy się ilość skoków w ciągu jednej minuty . 

9.  Froterowanie podłogi – sztafeta wahadłowa (bieg na „szmacie” do podłogi ). 

10. Rzuty lotkami do tarczy. Każdy ma jeden rzut lotką do tarczy z określonej 

odległości. 

 
Za każdy błąd w niektórych konkurencjach doliczana jest setna sekunda. W razie remisu przewidziana  
jest dogrywka w wylosowanej konkurencji . 
 
 

Postanowienia końcowe : 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany konkurencji. Każdy uczestnik musi posiadać strój sportowy 
oraz obuwie zmienne na halę sportową. Zawodnicy dojeżdżają na swój koszt. 
 

 
 

ZAPRASZAMY !!! 
 
 
 


