
 
 

 

 

REGULAMIN 

IX EDYCJI „SPARTAKIADY SOŁECTW”  

GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ 

I.CEL 

− popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Dobrzyń nad Wisłą, 

− wyłonienie najbardziej usportowionego sołectwa gminy Dobrzyń nad Wisłą, 

− zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom gminy. 

 

II. ORGANIZATOR 

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Licealna 1a, tel. (0 54) 253-05-70; 

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

Marzec 2020 –Wrzesień 2020, 

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Licealna 1a. 

 

IV. UCZESTNICTWO: 

- Prawo startu mają obecni mieszkańcy sołectw Gminy Dobrzyń nad Wisłą, którzy dostarczą w wyznaczonym 

terminie listę osobową podpisaną przez sołtysa konkretnej miejscowości. Sołtys potwierdza swoim podpisem i 

pieczątką, że zawodnicy są mieszkańcami jego sołectwa. 

- Drużyny, które nie złożą w ustalonym terminie listy zgłoszeniowej, nie zostaną dopuszczone do turnieju. 

- Więcej niż połowę składu w danej konkurencji muszą stanowić mieszkańcy reprezentowanego sołectwa, w 

przeciwnym wypadku drużyna nie zostanie dopuszczona do turnieju. Np. Dla drużyny liczącej 10 zawodników, 6 

muszą stanowić mieszkańcy tego sołectwa. 

- W przypadku takich konkurencji jak: Trio Basket oraz tenis stołowy – prawo startu mają tylko i wyłącznie 

mieszkańcy danego sołectwa. 

- Aby wziąć udział w klasyfikacji końcowej Spartakiady dane sołectwo musi wziąć udział w co najmniej 4 

konkurencjach sportowych.  

W ramach Spartakiady odbędzie się 7 turniejów: 

1) Futsal – drużyna  5 - osobowa + max. 5 rezerwowych (Marzec);  

2) Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn (osobno)– drużyny  6 - osobowe + max.4 rezerwowych (Kwiecień); 

3) Koszykówka (Trio Basket) – drużyna 3 – osobowa + max 1 rezerwowy (Maj); 

4) Sprawnościowy tor przeszkód – drużyna 8 – osobowa 4 kobiety + 4 mężczyzn (Czerwiec);  



 
 
 

 

 

5) Siatkówka plażowa kobiet i mężczyzn (osobno) – drużyna 2 – osobowa, (Lipiec); 

6) Piłka nożna (boisko trawiaste)– drużyna 6 osobowa + max 4 rezerwowych, (wrzesień); 

7) Tenis stołowy kobiet i mężczyzn (osobno)– drużyny 2 – osobowe (październik); 

- W konkurencjach rodzinnych mogą uczestniczyć  rodzice i dzieci do lat 12 w pozostałych turniejach może 

uczestniczyć młodzież od 15 do 18 roku życia (za pisemną zgodą rodziców) i dorośli. 

 

V. ZASADY 

- Sołectwa zgłaszają swoje drużyny do poszczególnych turniejów. Suma punktów zdobytych we wszystkich siedmiu 

turniejach to wynik końcowy Sołectwa w całej Spartakiadzie. 

- Punktacja w każdym turnieju jest odwrotna do liczby zgłoszonych drużyn (np. w turnieju w którym weźmie udział 5 

sołectw, za I miejsce można zdobyć – 5 pkt., za II – 4 pkt. Itd.) 

- w przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu drużyny na podium decyduje wynik ostatniego turnieju; 

- dokładne terminy i zasady rozgrywania poszczególnych turniejów według osobnych regulaminów. 

 

VI. NAGRODY: 

Dla wszystkich sołectw za miejsca w klasyfikacji końcowej przewidziane są  nagrody w postaci sprzętu sportowego. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność lub za zgodą rodziców i nie mają przeciwwskazań 

zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju; 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje i koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach; 

- interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

 

ORGANIZATOR 

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki 


