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Regulamin Gminnego Święta Sportu 

Komarów-Osada 2008 

 

CELE 

− Popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku, 

− Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy, 

− Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego, 

− Wyłonienie najlepszego zespołu z terenu Gminy Komarów-Osada, 

− Wyłonienie reprezentacji Gminy na IX powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców 

Zamojskiej Wsi, 

− Popularyzacja przepisów ruchu drogowego, 

− Podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców gminy. 

 

ORGANIZATORZY 

Głównym organizatorem jest Urząd Gminy w Komarowie-Osadzie i Samorządowy Ośrodek 

Kultury w Komarowie-Osadzie. 

Współorganizatorzy: 

− Szkolno – Parafialny Klub Sportowy „Jutrzenka” w Komarowie-Osadzie, 

− Klub Sportowy „Legion”. 

 

TERMIN I MIEJSCE 

Gminne Święto Sportu odbędzie się 22 czerwca 2008 roku (niedziela) na boisku sportowym 

KS „Legion”. Uroczyste otwarcie zawodów nastąpi o godz. 1300 (o ewentualnej zmianie godziny 

rozpoczęcia organizatorzy powiadomią kierowników druŜyn). 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać waŜne badania lekarskie, 

2. Zgłoszenia udziału w zawodach przyjmowane są do dnia 02.06.2008 roku, w zgłoszeniu 

naleŜy podać w jakiej konkurencji startuje dany zawodnik (karty zgłoszeń w załączeniu), 

3. Zgłoszenia naleŜy składać w Samorządowym Ośrodku Kultury lub w sekretariacie Urzędu 

Gminy, 

4. Zawodnicy startują w strojach sportowych, 

5. Jeden zawodnik moŜe startować w więcej niŜ jednej konkurencji, 

6. Organizatorzy przewidują moŜliwość stworzenia reprezentacji miejscowości maksymalnie 

z trzech wsi (dotyczy małych miejscowości), 

7. Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod numerem telefonu 084 – 615 32 19; 
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NAGRODY 

1. Za zajęcie I – III miejsca w konkurencjach indywidualnych zawodnicy otrzymują medale i 

dyplomy, 

2. Za zajęcie I miejsca w konkurencji druŜynowej – puchar, 

3. Za zajęcie I – III miejsca w konkurencji druŜynowej – dyplomy, 

4. Za zajęcie I – IV miejsca w punktacji końcowej druŜyn puchary i dyplomy, 

5. Za zajęcie I – III miejsca w punktacji końcowej druŜyn – nagrody rzeczowe (sprzęt 

sportowy). 

PUNKTACJA 

Konkurencje indywidualne 

 

Konkurencje druŜynowe 

 

Gry sportowe i przeciąganie liny 

 

Suma punktów pozwoli wyłonić najlepsze reprezentacje. 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Wszystkie dzieci(do lat 18) uczestniczące w zawodach startują pod opieką rodziców lub 

osób dorosłych, 

2. Przy zgłoszeniach do udziału w zawodach, prosimy podać imię i nazwisko kierownika 

reprezentacji oraz telefon kontaktowy, 

3. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy lub przedmioty zawodników i innych 

uczestników zawodów, 

4. DruŜyna, które zajmie I miejsce będzie reprezentować Gminę na IX Powiatowych 

Igrzyskach Mieszkańców Wsi, ponadto najlepsi zawodnicy zostaną wytypowani 

do reprezentacji Gminy na IX Powiatowych Igrzyskach Mieszkańców Wsi, 

MIEJSCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI i następne 

PUNKTY 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 

MIEJSCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI i następne 

PUNKTY 30 25 20 15 13 11 9 7 5 2 1 

MIEJSCE I II III IV V VI VII i następne 

PUNKTY 30 25 20 15 10 5 1 
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5. W dniu zawodów naleŜy potwierdzić udział w starcie najpóźniej na 30 minut przed 

rozpoczęciem danej konkurencji, 

6. Szczegółowy program minutowy zostanie ustalony po dokonaniu zgłoszeń przez 

poszczególne ekipy, tj po 2 czerwca 2008 roku. 

 

KONKURENCJE DRU śUNOWE 

1. Piłka siatkowa kobiet, druŜyn 3 osobowych. 

Startują zawodniczki urodzone w roku 1990 i starsze. W zawodach uczestniczą druŜyny 

5 osobowe (gra 3, 2 w rezerwie). Turniej zostaje rozegrany na boisku o wymiarach 7x7 m. system 

rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzaleŜniony będzie od ilości zgłoszonych druŜyn. 

Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

2. Piłka siatkowa męŜczyzn druŜyn 3 osobowych. 

Startują zawodnicy urodzeni w roku 1990 i starsze. W zawodach uczestniczą druŜyny 

5 osobowe (gra 3, 2 w rezerwie). Turniej zostaje rozegrany na boisku o wymiarach 9x9 m. system 

rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzaleŜniony będzie od ilości zgłoszonych druŜyn. 

Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

3. Przeciąganie liny kobiet urodzone w 1990 i starsze 

Startują druŜyny 5 osobowe w obuwiu bez kolców i korków. Sposób i system rozegrania 

konkurencji będzie ustalony przy weryfikacji przed rozpoczęciem zawodów i będzie uzaleŜniony 

od ilości zgłoszonych druŜyn.  

4. Przeciąganie liny męŜczyzn urodzonych w 1990 i starsze 

Startują druŜyny 5 osobowe w obuwiu bez kolców i korków. Sposób i system rozegrania 

konkurencji będzie ustalony przy weryfikacji przed rozpoczęciem zawodów i będzie uzaleŜniony 

od ilości zgłoszonych druŜyn.  

 

5. Przenoszenie partnera, urodzeni 1989 i starsi. 

Startują druŜyny 2 osobowe. Konkurencja polega na przeniesieniu partnera z miejsca startu 

na dystansie 20 metrów do strefy zmiany (następuje zamiana partnerów) i z powrotem. O kolejności 

decyduje czas uzyskany przez druŜynę. 

 

6. Przenoszenie worków z piaskiem 10, 20, 30 kg, rocznik 1990 i starsi. 

DruŜyna startuje w składzie 3 zawodników. Zawodnicy przenoszą wahadłowo worki z piaskiem 

do strefy zmian na dystansie ok. 20 m. o zwycięstwie decyduje najlepszy czas uzyskany przez 

druŜynę. 
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11. Sztafeta sprawnościowa – startuje reprezentacja 3 osobowa (1 męŜczyzna 

i 2 kobiety), rocznik 1992 i starsi.  

Konkurencja polega na przebiegnięciu dystansu 40 m z przeszkodami: bieg w worku, przejście 

przez szarfę, slalom z piłką, przeskok nad płotkiem i przejście pod płotkiem. Zawodnicy startują 

w kolejności: kobieta, męŜczyzna, kobieta. 

 

KONKURENCJE INDYWIDUALNE 

1. Zawody sprawnościowe z bezpieczeństwa ruchu drogowego –rowerowy tor przeszkód 

w następujących kategoriach: 

Dziewcząt - rocznik 1993 i młodsze 

Chłopców - rocznik 1993 i młodsi 

Kobiet – rocznik 1992 i starsze, 

MęŜczyzn – rocznik 1992 i starsi. 

Zawodnicy startują na własnych rowerach. 

 Konkurencja polega na przejechaniu na rowerze dystansu ok. 100 metrów z przeszkodami: 

Slalom między pachołkami, przejazd pod poprzeczką, „ósemka” przejazd po kładce, rzut piłeczką 

do celu w czasie jazdy, oraz testu z przepisów ruchu drogowego (15 pytań). KaŜdy błąd równa 

się 2 sekundy doliczone do czasu przejazdu. O kolejności zajętych miejsc decyduje czas przejazdu 

powiększony ewentualnie o punkty karne za nieprawidłowe pokonanie przeszkód, plus punkty 

karne z testu. 

2. Rzut do kosza kobiet, kategoria wiekowa 1990 i starsze. 

Na boisku do koszykówki miejsca rzutów wolnych. Zawodniczka wykonuje 10 rzutów 

konkursowych. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość rzutów trafnych, przy jednakowej ilości 

punktów zarządza się dogrywkę po 5 rzutów. Zawodniczka ma prawo do 3 rzutów próbnych. 

3. Przerzucanie opony traktorowej, rocznik 1990 i starsi 

Zawodnicy przerzucają oponę na dystansie ok. 20 m., o zwycięstwie decyduje najlepszy czas. 

4. Rzuty do celu piłeczką tenisową, rocznik 1992 i młodsi.  

Zawodnicy celują do małego koła hula- hop z odległości 7 m. Wygrywa ten, kto najczęściej trafi 

do celu, rzutów punktowanych jest 7 i 3 próbne. JeŜeli u zawodników jest taka sama liczba 

punktów, wtedy jest dogrywka, wygrywa ten, który trafi pierwszy. 

5. Kr ęcenia hula-hop rocznik 1992 i młodsi.  

Wygrywa ten zawodnik, który kręci hula- hop najdłuŜej. 

6. Skoki na skakance rocznik 1992 i młodsi. 

 Obowiązuje skakanie „Ŝabką” (wybicie z dwóch nóg) za skakanie innym stylem bezwarunkowa 

dyskwalifikacja. Wygrywa ten zawodnik, który skakał najdłuŜej. 



 5 

 

 

7. Skok w dal z miejsca,  

a. Dziewczęta rocznik 1993 i młodsze, 

b. Chłopcy, rocznik 1993 i młodsi, 

c. Kobiety – rocznik 1992 i starsze, 

d. MęŜczyźni, rocznik 1992 i starsi. 

W kaŜdej kategorii wiekowej druŜyna moŜe wystawić po 3 zawodników. 

8. Strzał piłką noŜną na bramkę 1m x 1m z odległości 11 metrów, rocznik 1993 i młodsi 

Zawodnik oddaje 3 strzały próbne i 5 ocenianych (10 pkt) za strzał celny. 

O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. W razie jednakowej liczby pkt. 

przewidziana jest dogrywka – 3 strzały. 
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K A R T A  Z G Ł O S Z E Ń  

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Konkurencja Miejscowość 
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