Załącznik 2

REGULAMIN
w zawodach zręcznościowych
1. W zawody zręcznościowe odbędą się w dniu 09.07.2016 r. na obiekcie sportowym „orlik”
w Brodach w ramach realizowanego wydarzenia pn,: ”Biesiada w Brodach ” 2016 r.
2. W zawodach biorą udział drużyny 2 osobowe w dwóch kategoriach wiekowych 8-14 lat
i 15-open.
3. W rozgrywkach biorą udział wszystkie drużyny, które formalnie zostały potwierdzone
do udziału „Rozgrywkach Sportowych o Puchar Wójta w piłce

nożnej i zawodach

zręcznościowych” w ramach projektu pn. „Biesiada w Brodach” – 2016
4. Rozpoczęcie turnieju o godzinie 1000.
5. Drużyna przystępująca do udziału w zawodach zręcznościowych musi mieć w składzie
(przynajmniej) jedną kobietę/dziewczynkę i dokonała zgłoszenia u organizatora.
6. Kapitan drużyny lub sołtys zgłasza swoją drużynę.
7. Zgłoszeń należy dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Brody pok. nr 2 lub telefonicznie,
(Tel. 68 371 21 55 wew 39; lub e-mailowo : promocja@brody.pl)

najpóźniej do dnia

01.07.2016 r. do godziny 15.00. lub u Animatora „orlika” tel. 603 698 565 e-mail.
kogi01032wp.pl
8. W poszczególnych reprezentacjach mogą występować osoby należące do danego Sołectwa.
 W skład ekipy wchodzi 2 osoby w tym kapitan (sołtys), którzy mogą być jednocześnie
zawodnikami.
 Zespół uczestniczący w zawodach powinien posiadać stroje i obuwie sportowe.
Uwaga ! Zawodnicy biorący udział w turnieju biorą na siebie pełną odpowiedzialność za swój
stan zdrowia, organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.

UWAGI ORGANIZACYJNE
 Odprawa techniczna kapitanów drużyn odbędzie się na 15 min przed rozpoczęciem
zawodów.
 Na odprawie odbędzie się losowanie decydujące o kolejności startowej drużyny.
 Wszelkie zmiany mogą nastąpić wyłącznie po akceptacji Organizatora.
9. Zespoły biorące udział w turnieju są zobowiązane do stawienia się 15 min przed rozpoczęciem
turnieju.
10. Zawody rozgrywane będą w wg zasad określonych w części B załącznika.

11. Przystąpienie drużyny/zawodnika do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
turnieju.
12. Drużyna która nie dostosuje się do w/w regulaminu i będzie utrudniać prowadzenie rozgrywek
zostanie wykluczona z turnieju.
13. Po zakończeniu rozgrywek zostaną wręczone Puchary za zajęcie miejsca I – III miejsca

część B
PRZEBIEG ZAWODÓW
I. TOR PRZESZKÓD
– Start następuje z linii startowej (linia końcowa boiska do p. koszykowej),
– zawodnik przebiega po równoważni,
– przeskakuje pierwszy płotek po czym przechodzi pod drugim,
– porusza się slalomem pomiędzy (5) pachołkami ustawionymi co 3 m,
– otrzymuje (po koźle) piłkę do kosza od współpartnera, którą kozłuje na linię rzutów osobistych,
– następnie musi (rzutem) umieścić w obręczy umieszczonej na tablicy do p. koszykowej,
– po celnym rzucie biegnie na linię mety (linia końcowa boiska do p. koszykowej),
– o miejscu decyduje czas uzyskany przez zawodnika,

II. STRZELANIE PRECYZYJNE
– strzelanie z pistoletu pneumatycznego „łucznik” do tarczy pierścieniowej,
– strzelanie z odległości 15 m amunicją „diabolo”,
– strzela jeden z zawodników każdej drużyny, który nie startował w „torze przeszkód”,
– zawodnik oddaje 5 strzałów z amunicji wydanej przez kierownika strzelania,
– punktacja wg trafień w pierścienie tarczy,
– o miejscu decyduje ilość punktów uzyskanych przez zawodnika,
Do klasyfikacji końcowej w „zawodach zręcznościowych” brana jest suma punktów z dwóch
konkurencji tj. TOR PRZESZKÓD, STRZELANIE PRECYZYJNE.
Podział punktów będzie uzależniony od ilości drużyn zgłoszonych do zawodów i liczony wg
klucza:
– I miejsce – 10 pkt
– II miejsce – 7 pkt
– III miejsce – 5 pkt
– IV miejsce – 3 pkt
– V miejsce – 1 pkt

INFORMACJE DODATKOWE
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w przebiegu turnieju ( np. ilość grup,
punktów).
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu
sportowego przez uczestników zawodów.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe
podczas turnieju.
 Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

