
"Szybciej, celniej, mocniej – współzawodnictwo sportowe mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin
Wielkopolski"

LETNIA SPARTAKIADA SPORTOWA 
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

Orla, 28.05.2017

REGULAMIN
1. Cel:

- popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców MiG Koźmin Wielkopolski
- rywalizacja sportowa jako forma aktywnego wypoczynku
- integracja mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
- wyłonienie najlepszej drużyny 

2. Termin i miejsce: 
- zawody odbędą się 28 maja 2017r (niedziela) o godz. 13:00, boisko sportowe w Orli. 

3. Uczestnictwo: 
- prawo startu w zawodach mają reprezentacje sołectw i rad osiedlowych z terenu MiG 
Koźmin Wielkopolski, 
- zgłoszenia drużyny należy dokonać w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wlkp, 
ul. Floriańska (tel. 62 721 09 17) do dnia 19 maja 2017r 
- zgłoszenia imienne na liście zgłoszeniowej (zał. nr 2 do regulaminu) należy dokonać do 
19 maja 2017r w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wlkp, ul. Floriańska 

4. Organizator: 
- Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim 
- Gmina Koźmin Wielkopolski 

5. Nagrody: 
- każda drużyna otrzyma pamiątkowy puchar
- indywidualnie za miejsca I – III medale 

6. Postanowienia końcowe: 
-każda z drużyn (sołectwo/rada osiedla) zobowiązana jest do zwrotu uzupełnionej listy 
zgłoszeniowej na dany turniej. Wpisanie osoby na listę jest jednoznaczne z wyrażeniem 
przez nią zgody (bez zobowiązań i kompensaty) na publikację , pokazywanie 
i wykorzystywanie w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu 
i danych biograficznych w dowolnym formacie we wszystkich mediach
- w skład drużyny reprezentującej dane sołectwo/radę osiedla mogą wchodzić 
mieszkańcy innej wsi z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. nie biorącej udziału 
w spartakiadzie. 
- udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją przez zawodników regulaminu 
imprezy 
- protesty przyjmowane będą po uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł. W przypadku 
nieuzasadnionego protestu wpłata przepada. 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !



załącznik nr 1
OPIS KONKURENCJI 

1. RZUT LOTKĄ DO TARCZY – konkurencja zostanie rozegrana w osobnych kategoriach (kobiet 
i mężczyzn). Zawodnik/zawodniczka oddaje 8 rzutów lotką do tarczy z odległości 2,5 metra. 
O zajętym miejscu decyduje suma uzyskanych punktów.

2. RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ 3kg – MĘŻCZYZNA - zawodnik wykonuje dwa rzuty do tyłu. 
O zajętym miejscu decyduje uzyskana odległość w jednej z prób (najdłuższa). 

3. PODNOSZENIE CIĘŻARKA 14kg – MĘŻCZYZNA - zawodnik wykonuje próbę jedną ręką. 
Zaliczone zostaną próby wykonane tylko wyprostowaną ręką. O zajętym miejscu decyduje ilość 
wyciśnięć. 

4. RZUT ZIEMNIAKIEM DO WIADRA– DZIECKO 2004 I MŁODSZE - Zawodnik/czka 
wykonuje rzuty ziemniakami do wiadra z odległości 2 metrów przez czas 1 minuty. Liczy się ilość 
celnych trafień. Wygrywa osoba z największą ilością celnych trafień. 

5. WĘDKOWANIE NA SUCHO - konkurencja zręcznościowa. Konkurencja zostanie rozegrana 
w osobnych kategoriach (kobiet i mężczyzn). Konkurencja polega na złowieniu jak największej 
ilości drewnianych klocków w ciągu 1,5 minuty. 

6. BIEG Z KOBIETĄ NA PLECACH - konkurencja polega na tym, że mężczyzna ma przebiec z 
kobietą niesioną na plecach, która ukończyła 16 rok życia w jak najkrótszym czasie trasę (15mx2) 
"tam i z powrotem" slalomem między pachołkami rozstawionymi co 2,5m. O zajętym miejscu 
decyduje czas. 

7. SKOK W DAL Z MIEJSCA - konkurencja zostanie rozegrana w osobnych kategoriach  (kobiet 
i mężczyzn). Zawodnik/zawodniczka wykonuje trzy skoki z określonego miejsca. 
O zajętym miejscu decyduje najlepszy wynik. 

8. STRZAŁ DO BRAMKI - MĘŻCZYZNA - Zawodnik oddaje 4 strzały na bramkę o wymiarach 
90cm x 60 cm. O zajętym miejscu decyduje ilość trafnych strzałów.

9. PRZECIĄGANIE LINY – drużyna składa się z 3 osób + 2 rezerwowych. Sposób rozegrania 
konkurencji uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn do dwóch zwycięstw. W trakcie trwania
konkurencji /nie pojedynku/ jest możliwość zmiany 2 zawodników, zgłoszonych uprzednio jako 
rezerwowi. Zawodnicy startują w płaskim obuwiu sportowym, bez rękawiczek, nie wolno używać
kleju do rąk. 

10.MARSZ GĄSIENICY – startuje sześć osób z wyżej wymienionych. Zawodnicy danej drużyny 
stają na czworaka i łapią się za kostki, w utworzonej tym sposobem kolumnie pokonują trasę 
(15m x 2) "tam i z powrotem" slalomem między pachołkami rozstawionymi co 2.5m. O zajętym 
miejscu decyduje czas. Czas zatrzymujemy po przekroczeniu mety przez ostatniego zawodnika. 
Punkty x2. 



załącznik nr 2
LETNIA SPARTAKIADA SPORTOWA 

MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
Orla, 28.05.2017

LISTA ZGŁOSZENIOWA 
SOŁECTWO/OSIEDLE

OSOBA DO KONTAKTU

NR TEL.

LP KONKURENCJA
KAT.

PRZEDZIAŁ WIEKOWY
IMIĘ I NAZWISKO ROK

URODZENIA
MIEJSCE

ZAMIESZKANIA

1
RZUT LOTKĄ DO

TARCZY

KOBIETA

MĘŻCZYZNA

2 RZUT PIŁKĄ
LEKARSKĄ

MĘŻCZYZNA

3 PODNOSZENIE
CIĘŻARKA

MĘŻCZYZNA

4 RZUT ZIEMNIAKIEM
DO WIADRA

DZIECKO
2004 i młodsze

5
WĘDKOWANIE NA

SUCHO 

KOBIETA
1999 i starsza

MĘŻCZYZNA
1999 i starszy

6
BIEG Z KOBIETĄ NA

PLECACH

MĘŻCZYZNA

KOBIETA
2001 i starsza

7
SKOK W DAL 

Z MIEJSCA

MĘŻCZYZNA

KOBIETA

8 STRZAŁ DO BRAMKI MĘŻCZYZNA
1999 i starszy

9
PRZECIĄGANIE

LINY

1 osoba

2 osoba

3 osoba

4 osoba - rezerwowa

5 osoba - rezerwowa

10 MARSZ GĄSIENICY 

1 osoba

2 osoba

3 osoba

4 osoba

5 osoba

6 osoba

...........................................................

    (data i podpis)


