
 Gminny Festyn Sportowo – Rekreacyjny  

 V Olimpiada Sołectw  

Rotmanka 2013 
 

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE FESTYNU REKREACYJNO-SPORTOWEGO 

 

Termin: 31 sierpień 2013r. godz.14.00 – 20.00 

 

 Impreza rozpocznie się przemarszem poszczególnych ekip reprezentujących sołectwa (każde 

sołectwo niesie transparent z nazwą danego sołectwa - przewiduje się nagrodę dla 

najoryginalniejszej i najbarwniejszej drużyny) przed trybuną honorową, na której zasiądą władze 

gminy oraz zaproszeni goście. Reprezentacje Sołectw staną w alfabetycznej kolejności na boisku 

szkolnym (gospodarz z Rotmanki na końcu), podobnie jak na prawdziwej olimpiadzie. Impreza 

odbędzie się w dwóch blokach jednocześnie; I - Festyn (w którym będą mogli udział wszyscy 

uczestnicy imprezy), II - Olimpiada Sołectw (udział biorą reprezentanci sołectw). Dodatkowo na 

scenie muzycznej wystąpią zespoły muzyczne OKSiR, „Ciotka Agata dzieciom” oraz atrakcja 

wieczoru zespół FAMILY BLUES BAND. Wszyscy zawodnicy reprezentujący poszczególne 

sołectwa wraz z Kierownikami ekip/Sołtysami otrzymają ciepły posiłek oraz napoje. 

 

 

   I. Program Turnieju Sołectw  

 

14.00    Parada Sołectw – przemarsz uczestników olimpiady -        

     Oficjalne rozpoczęcie imprezy. 

14.30   Występy zespołów muzycznych OKSiR. 

               Odprawa kierowników ekip zgłoszonych do Olimpiady                

15.00   Rozpoczęcie konkurencji olimpijskich (harmonogram w załączeniu). 

 

18.00   Występ zespołu muzycznego 

 

18.50  Mecz piłki nożnej Samorządowcy - GTS 

 

19.30   Rozdanie medali i wręczenie nagród 

 

20.00  Zakończenie imprezy 

 

 



II. Wykaz konkurencji wraz z przepisami: 

Konkurencje dla mężczyzn od lat 17m (r. ur. 1996 i starsi): 

 

1. Rzut piłką lekarską 4 lub 5 kg (1 os.)  – dwa rzuty z miejsca, nie wolno przekroczyć linii, z której 

wykonuje się rzut, mierzymy rzut dalszy. Wygrywa osoba, która najdalej rzuci. 

 

Konkurencje dla kobiet: 

 

1. Rzut wałkiem w balot słomy (1 os.) – z odległości 10 m 5 rzutów, w przypadku równej ilości celnych 

rzutów dogrywka 3 rzuty. Wygrywa osoba, która najwięcej razy trafi w balot słomy. 

2. Bicie piany z białek (1 os.) – na czas, kto szybciej ubije pianę z 3 białek, która po odwróceniu miski 

utrzyma się w niej co najmniej 3 sekundy. 

 

Konkurencje od 13 lat do 16 dziewczyna i chłopak: 

 

1. Skoki przez skakankę (1 dziewczynka lub chłopiec) – w czasie 60 sekund 4 wylosowane osoby 

równocześnie wykonują skoki obunóż lub jednonóż. Wygrywa osoba, która wykona najwięcej 

skoków, w przypadku równej ilości dogrywka w czasie 30 sekund. 

2. Rzut piłką do kosza (1 chłopiec lub dziewczynka) – z linii rzutów wolnych boiska do koszykówki 5 

rzutów. Wygrywa osoba, która wykona najwięcej celnych rzutów. W przypadku równej ilości 

dogrywka 3 rzuty, 1 rzut do rozstrzygnięcia. 

3. Tor przeszkód (1 dziewczynka + 1 chłopiec) -  zespół wykonuje ćwiczenia na torze przeszkód na 

czas w dowolnej kolejności. Wygrywa ekipa z najlepszym czasem uzyskanym przez 2 osoby w 

sumie.  

 

Konkurencja dla dzieci do lat 12: 

 

1. Rzut ringo na bronę (1 os.) – dziecko wykonuje 5 rzutów ringo na bronę, wygrywa ten, który 

wykona najwięcej celnych rzutów. W przypadku równej ilości dogrywka 3 rzuty. 

2. Bieg w workach (1 os.) – wykonujemy na dystansie 15 metrów, tam i z powrotem (razem 30 m 

biegu). 

3. Turniej komandosów (1 os.) – tor przeszkód zakończony strzałami do celu - paintball 

 

Konkurencja mieszana drużynowa – dwie kobiety, dwóch mężczyzn 

 

1. Narty drużynowe – Zespół czteroosobowy za pomocą specjalnych nart pokonują wyznaczoną trasę, 

liczy się czas przejścia. W zabawie występują równocześnie losowo wybrane po 2 ekipy.  

 

Konkurencja mieszana drużynowa – kobieta, mężczyzna i dziecko do lat 12: 

 

1. Tor przeszkód – zespół w dowolnej kolejności pokonuje tor przeszkód na czas, w zabawie 

uczestniczą jednocześnie losowo wybrane po dwie drużyny.  

 

Konkurencje drużynowe – 3 osoby z sołectwa: 

 

1. „ Konkurs „ Węzeł Gordyjski”. Na sygnał jeden zespół ma za zadanie w czasie 2 minut zrobić węzeł z 

liny a drugi zespół musi ten węzeł w jak najkrótszym czasie odwiązać. W drugiej fazie następuje 

rewanż. Wygrywa zespół ,który uzyskał lepszy czas przy rozwiązywaniu liny. Uczestnicy : 3 osoby z 

Sołectwa. Konkurencja będzie rozgrywana systemem pucharowym. Do rozwiazywania węzłów 

można używać drobnych narzędzi, takich jak śrubokręt, gwóźdź, scyzoryk itp. 

 

Konkurencja dla sołtysów lub członków rady sołeckiej: 

 

1. Zbieranie ziemniaków na czas (1 os.) – po cztery losowo wybrane osoby ustawiają się na linii startu 

i na sygnał biegną z workiem do oddalonych o 15 m ziemniaków 5 kg rozłożonych wewnątrz hula 

hop. Tam zbierają ziemniaki do worka i wracają do linii startu/mety. Wygrywa osoba, która 



najszybciej zbierze ziemniaki i wróci na linie mety. 

2. Obieranie jabłka i ogórka (liczą się najdłuższe obrane skórki), oceniamy najdłuższe całe obrane 

skórki leżące poziomo na stoliku.  

 

Konkurencja mieszana drużynowa – dwie kobiety, dwóch mężczyzn i dziecko do lat 12: 

 

1. Przeciąganie liny – drużyny 5 osobowe startują losowo w systemie pucharowym z rozstawieniem 

(szczegóły w regulaminie). Konkurencja polega na przeciągnięciu na swoją stronę drużyny 

przeciwnej. Zawodnicy nie mogą oplątywać liny wokół siebie, dłoni i ręki. Lina trzymana jest tylko 

w dłoniach. Zawodnicy nie mogą występować w obuwiu typu korki, kolce lub korkotrampki. Każda 

drużyna ma prawo mieć 3 osoby rezerwowe, tzn. 1 kobietę+1 mężczyznę + 1 dziecko do lat 12. 

 

Konkurencja drużynowe – 6 osób z sołectwa: 

 

       1.  Turniej piłki nożnej na „ORLIKU” – drużyny 6 osobowe z bramkarzem, w tym zawsze na  

            boisku co najmniej jedna Pani lub dziewczyna. System gier „każdy z każdym” w grupach. 

            Przy 6-ciu drużynach jedna grupa, przy 8 - 10 dwie, a powyżej trzy. Czas gry 1 x 8 -10,  

            Uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. 

 

III. HARMONOGRAM: 

 

15.00  Konkurs „Węzeł gordyjski”. 

           Turniej komandosów 

           Rozpoczęcie turnieju piłki nożnej 

15.30  Rzut ringo na bronę 

           Rzut wałkiem w balot słomy 

16.00  Rzut piłką lekarską 

           Skoki przez skakankę 

16.20  Zbieranie ziemniaków na czas 

           Rzut piłką do kosza 

17.00  Narty drużynowo 

           Tor przeszkód (dziewczynka + chłopiec) 

17.30  Tor przeszkód (kobieta, mężczyzna, dziecko do lat 12) 

           Bieg w workach 

17.50  Bicie piany  

           Obieranie jabłka i ogórka 

18.30  Przeciąganie liny 

 
 Kolejność konkurencji może ulec zmianie w zależności od ilości startujących. Czas konkurencji 

uzależniony jest od ilości uczestników. Na zakończenie olimpiady ok. godz. 19.30 zostaną rozdane medale 

dla najlepszych (złote, srebrne i brązowe). W czasie zawodów będzie dodatkowo prowadzono punktacja 

drużynowa, której kolejność zostanie oficjalnie przedstawiona na gminnych dożynkach. Najlepsi otrzymają 

pamiątkowe puchary i dyplomy, a zwycięzcy klasyfikacji drużynowej nagrodę niespodziankę. 

 

W czasie imprezy o godz. 14.30 zaprezentują swoje umiejętności zespoły muzyczne z Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie. O godz. 16.30 

zaprezentuje się „Ciotka Agata dzieciom”. O godz. 18.00 odbędzie się występ zespołu 

muzycznego FAMILY BLUES BAND. 

 

IV.  FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY 

 

Udział wszystkich mieszkańców gminy w festynie jest bezpłatny (poza paintball-em), a w 

programie przewidujemy konkursy, zabawy i możliwość uczestniczenia w konkurencjach 

olimpijskich. 



 

REGULAMIN  

V OLIMPIADY SOŁECTW 

GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI 

 

1. Cel imprezy 

    - popularyzacja rekreacji i sportu jako formy aktywności ruchowej wśród mieszkańców gminy     

    - inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności kultury fizycznej 

    - integracja mieszkańców gminy 

     

2. Organizatorzy 

    - Gmina Pruszcz Gdański 

    - Sołectwo Rotmanka 

    - GTS Pruszcz Gdański 

    - OKSiR Cieplewo 

 

3. Termin 

    - 31 sierpnia 2013 roku (sobota) od godz. 14.00 

 

4. Miejsce 

    - Rotmanka – boisko szkolne + ORLIK  

 

5. Uczestnicy 

    - mieszkańcy sołectwa 

    - zawodnicy reprezentują swoje sołectwo zgodnie z ustaleniami (co do płci i wieku) zawartymi  

      w Programie Turnieju Sołectw 

    -Sołtys gwarantuje przestrzeganie zasad objętych niniejszym Regulaminem. 

 

6. Zasady rozgrywania konkurencji 

    - poszczególne konkurencji odbywają się na czas - zgodnie opisem poszczególnych konkurencji, 

    - w konkurencjach rozgrywanych systemem pucharowych 4 najlepsze zespoły zostają  

      rozstawione, zgodnie z zeszłoroczną klasyfikacja w danej dyscyplinie, 

      zeszłorocznych konkurencji, 

    - punkty do klasyfikacji zespołowej przyznane zostaną wg. następujących zasad:  

      (np. przy 15 drużynach; za I m – 16 pkt, za II m - 14 pkt, za III m - 13 pkt itd. do 1 pkt 

 

7. Uwagi końcowe 

    - uczestnictwo w imprezie należy bezwzględnie potwierdzić telefonicznie lub poprzez e-mail do  

      OKSiR najpóźniej do 28 sierpnia 2013r. (0 58 682 85 78 lub mg@pruszczgdanski.pl), 

    - organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione, ani też za wypadki powstałe z winy  

      uczestników imprezy, 

    - wszyscy uczestnicy zawodów startują w zawodach na własną odpowiedzialność, 

    - w czasie czasu trwania imprezy zabronione jest spożywanie alkoholu, 

    - prawo składania protestów dotyczących rozgrywanych konkurencji mają wyłącznie 

      sołtysi – kierownicy ekip w trakcie ich trwania, najpóźniej do czasu zakończenia ostatniej  

      konkurencji, 

    - prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom. 

 

 

 

 

   Cieplewo, 31.07.2013r.      Za organizatorów  

mailto:mg@pruszczgdanski.pl

