REGULAMIN
I GMINNYCH HALOWYCH IGRZYSK SOŁECTW I PRACOWNIKÓW
SAMORZĄDOWYCH O ,,PUCHAR WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE”
PAKOSŁAWICE, 20 LUTEGO 2016 ROKU

1.Cel
Celem Igrzysk Sołectw i Pracowników Samorządowych jest:






propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację;
popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy i pracowników
samorządu;
popularyzacja zasad ,,fair play”;
integracja między sołectwami i pracownikami samorządu;
aktywizacja działalności sportowo – rekreacyjnej i organizacyjnej na terenie Gminy
i pracowników samorządu;

2. Termin i miejsce
Igrzyska odbędą się 20.02.2016 roku o godz.11.00 w hali sportowej Publicznego
Gimnazjum w Pakosławicach. Odprawa techniczna o godz. 10.30.

3. Organizator



Urząd Gminy Pakosławice
Zespół Szkół w Prusinowicach

4. Uczestnictwo
Do startu w igrzyskach zapraszamy mieszkańców wszystkich miejscowości
Gminy Pakosławice oraz zaproszone przez organizatora drużyny. W skład reprezentacji
wchodzić mogą osoby na stałe zameldowane lub zamieszkałe oraz pracujące na terenie gminy
za wyjątkiem zaproszonych gości. Jeden zawodnik może startować maksymalnie w trzech
konkurencjach. Reprezentacja to mieszkańcy miejscowości z danego Sołectwa,
a w przypadku samorządu - zatrudnieni pracownicy.
UWAGA! Aby wziąć udział w igrzyskach, reprezentacja musi wystartować minimum
w 4 konkurencjach.

5. Zgłoszenia
Sołtysi dokonują zgłoszeń reprezentacji sołectw w igrzyskach do 31.01.2016 r.
w siedzibie urzędu gminy Pakosławice pok. nr 9. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik do
regulaminu. Dopuszcza się możliwość wystawienia wspólnych reprezentacji mniejszych
sołectw.
Zawodników reprezentujących Urząd Gminy zgłasza Wójt Gminy.
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6. Konkurencje igrzysk
1. Tenis stołowy (oddzielnie startują kobiety i mężczyźni) . System rozgrywek zostanie
ustalony po zgłoszeniu zawodników. Reprezentacja wystawia do rozgrywek
1 mężczyznę i 1 kobietę.
2. Bilard (drużyny dwuosobowe kobieta i mężczyzna). System rozgrywek zostanie
ustalony po zgłoszeniu zawodników. Reprezentacja wystawia do rozgrywek
1 mężczyznę i 1 kobietę.
3. Siatkówka (drużyna składa się z 4 zawodników: 2 mężczyzn i 2 kobiet). Mecz
rozgrywa 3 zawodników + 1 rezerwowy. System rozgrywek - pucharowy
4. Przeciąganie liny (drużyna składa się z 5 zawodników: 3 mężczyzn + 2 kobiet).
W przypadku ewidentnej kontuzji po zgłoszeniu do sędziego prowadzącego dopuszcza
się wprowadzenie 1 zawodnika rezerwowego zarówno kobiet jak i mężczyzn.
System rozgrywek zostanie ustalony po zgłoszeniu zawodników.
5. Rzuty do kosza stacjonarnie ( oddzielnie mężczyźni i kobiety) 5 rzutów (2 próbne).
System pucharowy. Reprezentacja wystawia do rozgrywek 1 mężczyznę i 1 kobietę.
6. Slalom sprawnościowy na dystansie 2 x 20 m. (drużyna składa się z 3 zawodników:
2 mężczyzn i 1 kobieta ) Zawodnicy stratują jeden po drugim. Dwóch pierwszych
zawodników kozłuje piłką nożną pomiędzy tyczkami, po okrążeniu pachołka wracają
także slalomem na metę bez kozłowania. Trzeci zawodnik biegnie z 2 piłkami
lekarskimi pod pachą slalomem pomiędzy tyczkami, po okrążeniu pachołka powrót
także slalomem na metę. Zwycięża drużyna która uzyska łącznie najkrótszy czas.
Reprezentacja wystawia do rozgrywek 2 mężczyzn i 1 kobietę (wśród zgłoszonych
osób musi być przynajmniej jeden członek Rady Sołeckiej).

7. Sposób przeprowadzenia zawodów
Kolejność startu dla całej drużyny w poszczególnych konkurencjach losowana będzie
przez Komisję Sędziowską wyznaczoną przez Wójta Gminy Pakosławice w siedzibie urzędu
gminy Pakosławice dnia 05.02.2016 r. o godz. 14.00. Przed rozpoczęciem każdej
konkurencji kierownik igrzysk poinformuje zawodników o szczegółach dotyczących jej
przeprowadzenia.

8.Punktacja
Rozgrywki będą prowadzone systemem pucharowym do 2 przegranych (oprócz
slalomu sprawnościowego). W poszczególnych konkurencjach będzie prowadzona punktacja
wszystkich zawodników wg systemu: za ostatnie miejsce 1 punkt, za każde następne
plus 1 punkt, za zwycięstwo w każdej konkurencji 2 punkty więcej niż wicemistrz, slalom
sprawnościowy, przeciąganie liny i siatkówka punktowane będą podwójnie. O miejscu
drużyny z danego Sołectwa decyduje ilość punktów zdobytych przez zawodników
w poszczególnych konkurencjach.
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9. Nagrody
Zespoły w punktacji generalnej za miejsca I – III otrzymają puchary, za pozostałe
miejsca dyplomy. Zawodnicy którzy zajmą miejsca I – III w poszczególnych konkurencjach
otrzymają medale i upominki.

10.Postanowienia końcowe
Organizator zapewni dojazd na Igrzyska, harmonogram dojazdu zostanie sporządzony
i udostępniony po otrzymaniu zgłoszeń zawodników.
Szczegółowy program imprezy ,, I GMINNYCH HALOWYCH IGRZYSK SOŁECTW
I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH O ,,PUCHAR WÓJTA GMINY
PAKOSŁAWICE” będzie dostępny po otrzymaniu zgłoszeń na stronie internetowej
www.pakoslawice.pl oraz u sołtysów miejscowości gminy Pakosławice.
W sprawach spornych rozstrzygać będzie 3 osobowa Komisja Sędziowska.
Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie w zależności od ilości zgłoszonych
drużyn.
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu drużyna zostanie ukarana odebraniem 3 punktów.

UWAGA!
ZAWODNICY BIORĄCY UDZIAŁ W IGRZYSKACH PRZEPROWADZANYCH NA
HALI GIMNASTYCZNEJ OBOWIĄZKOWO WYSTEPUJĄ W OBUWIU I STROJU
SPOTROWYM !

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
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