
 
Regulamin zawodów 

IV Spartakiada Stowarzyszeń 

I Cel 

 Integracja członków stowarzyszeń działających na terenie powiatu 

stalowowolskiego 

 Rozwijanie kontaktów koleżeńskich między stowarzyszeniami.  

 Propagowanie aktywnego, zdrowego stylu spędzania czasu wolnego. 

 Dostarczenie uczestnikom dobrej zabawy.  

 Wzmacnianie współpracy władz samorządowych z NGO’s 

 

II Organizator 

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli 

 

III Termin i miejsce 

8 lipca 2018r. przed MDK /obok fontanny/ w godz. 14.00 -16.00 

 

IV Program zawodów 

13.45-14.00 - zgłoszenia uczestników do zawodów, rozgrzewka dla chętnych 

14.00-14.10 - otwarcie i rozpoczęcie Spartakiady 

14.10-16.00 - przeprowadzenie konkurencji rekreacyjnych 

16.00  - rozdanie nagród i zakończenie Spartakiady 

 

V Uczestnicy 

Uczestnikami spartakiady są drużyny 3 - osobowe złożone z członków stowarzyszeń.  

 

VI Sposób przeprowadzenia zawodów 

konkurencje   

1. Slalom z rakietką: jeden reprezentant, należy pokonać slalom pomiędzy 

pachołkami                     w dwie strony / tam i z powrotem / slalomem, niosąc 

piłeczkę na rakiecie, druga ręka trzymana na plecach,  o zwycięstwie decyduje czas 

pokonania slalomu. 

2. Rozsypanki wyrazowe – przysłowia: biorą udział 3 –osobowe zespoły, o zwycięstwie 

decyduje kolejność wykonania zadania przez drużyny. 

3. Marsz w alkogoglach: jeden reprezentant, należy pokonać wyznaczoną trasę 

maszerując lub biegnąc, o zwycięstwie decyduje osiągnięty czas. 

4. Rzut do kosza: 3 rzuty piłką. Ile celnych rzutów, tyle pkt otrzymuje drużyna. 

5. Bieg w parach: dwóch reprezentantów „połączonych” parami, należy pokonać 

wyznaczoną trasę maszerując lub biegnąc, o zwycięstwie decyduje osiągnięty czas. 
 

VII Punktacje i nagrody 

a. 1 miejsce – 5 pkt 

2 miejsce – 4 pkt  

3 miejsce – 3 pkt  

4 miejsce – 2 pkt  

Pozostałe drużyny – 1 pkt za ukończenie konkurencji  

b. Zwycięzca w klasyfikacji generalnej otrzymuje nagrodę – niespodziankę. 

c. Wszystkie drużyny uczestniczące spartakiadzie otrzymują symboliczny upominek. 

  



 
VIII Komisja sędziowska 

 

W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) 

oraz sędziowie poszczególnych konkurencji. 

 

XI Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny wygodny strój. 

2. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie 

z zasadą fair-play. 

3. W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do 

odwołania niektórych konkurencji. 

4. W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

miejsca przeprowadzenia spartakiady. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SPARTAKIADZIE STOWARZYSZEŃ 
 
 

NAZWA STOWARZYSZENIA  
 
 
 

OSOBA DO KONTAKTU  
 
 

ADRES MAILOWY/ NR TELEFONU OSOBY 
DO KONTAKTU 

 
 
 
 

 


