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Przewidywany program minutowy 

 
 

 

 

 

 

 

8.30 Przyjazd ekip (ustawienie namiotów, stolików itp.) 

8.45 -9.30     Dokonywanie zgłoszeń uczestników w biurze  

     zawodów 

9. 30     Zbiórka wszystkich drużyn (przy bramie wjazdowej 

     na stadion) 

9.45 Przemarsz drużyn 

10.00     Otwarcie zawodów 

10.15     Odprawa kapitanów drużyn 

10.30 – 11.30    Rzuty do kosza 

10.30 - 13.00      Corn hole 

10.30 – 11.30    Rzut lotką 

10.30 – 11.30    Trójbój dla władz sołeckich 

11.30 – 12.30     Narty integracyjne 

11.30 – 12.30     Przenoszenie worków z piaskiem 

12.00 – 12.30     Przerzucanie opony 

12.00 – 12.30     Przeciąganie liny 

12.30 – 13.00     Konkurs siłacza 

13.15 – 13.30     Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, medali  

     i dyplomów 

14.00 -     Zakończenie zawodów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN 
 

VII Zawodów sportowo – rekreacyjnych sołectw Gminy Bełżyce  

organizowanych dnia 15 czerwca 2019 r. 
 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbędą się VII Zawody sportowo-rekreacyjne 

sołectw Gminy Bełżyce, zwane dalej „Zawodami”. 

 

§ 2 

Celem zawodów jest integracja sołectw Gminy Bełżyce, aktywizacja społeczeństwa poprzez 

udział w różnych formach rekreacji z zakresu kultury fizycznej i sportu, propagowanie idei 

współzawodnictwa oraz wyłonienie reprezentacji Gminy Bełżyce na Wojewódzkie Igrzyska 

LZS. 

§ 3 

Zawody odbędą się dnia 15 czerwca 2019 r., w godzinach 9.00 – 14.00, na obiektach Centrum 

Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach ul. Zamkowa 47. 

 

§ 4 

Organizatorem zawodów jest Urząd Miejski w Bełżycach oraz Centrum Kultury Fizycznej                       

i Sportu w Bełżycach. 

 

§ 5 

1. W zawodach uczestniczą drużyny zgłoszone przez sołtysów i rady sołeckie. 

Kapitanem drużyny jest sołtys lub wyznaczona przez niego osoba. 

2. Zgłoszenia sołectwa do udziału w zawodach należy dokonać na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu w terminie do 27 maja 2019 r.                                

w Urzędzie Miejskim w Bełżycach (pok. 26). Osoba przyjmująca zgłoszenia: Marzena 

Wojtachnio, Joanna Sidorowicz tel. 81 5172579 lub 81 5172728. 

3. Zgłoszenia drużyn do poszczególnych konkurencji należy dokonywać na formularzu 

stanowiącym nr 2 do regulaminu w dniu 15 czerwca 2019 r. do godziny 9.30.                                    

w biurze zawodów.             

§ 6 

Każdy zgłoszony zawodnik składa oświadczenie o stanie swojego zdrowia, na druku 

wskazanym przez Organizatora (załącznik nr 3 do regulaminu). Na podstawie podpisanego 

oświadczenia zawodnik zostaje dopuszczony do uczestniczenia w poszczególnych 

konkurencjach. W przypadku podania fałszywych danych odpowiedzialność spoczywa na 

zawodniku oraz kierowniku drużyny. 

 

§ 7 

Zawody rozgrywane są w następujących konkurencjach sportowych: 

Konkurencje drużynowe: 

1. Rzuty do kosza  
(5 zawodników wykonuje po 3 rzuty osobiste i 2 rzuty za 3 pkt na boisku do 

koszykówki na „Orliku”, wygrywa drużyna, która zdobędzie największą ilość 

punktów, w przypadku równej ilości pkt decydują punkty za 3, jeżeli pkt za 3 nie 

wyłonią lepszej drużyny przeprowadzona zostanie dogrywka). 



 

2. Przeciąganie liny (kobiety i mężczyźni)  
Startują 5 osobowe drużyny (oddzielnie kobiety i oddzielnie mężczyźni), formuła do 2 

wygranych, systemem pucharowym (przegrywający odpada), obowiązuje obuwie 

sportowe na płaskich podeszwach, używanie rękawic dozwolone. 

3. Przenoszenie worków z piaskiem  
Startują 4 osobowe drużyny, rocznik 2001 i starsi, przenoszenie wahadłowe worków                        

z piaskiem o wadze (50 kg, 40 kg, 30 kg,). Odległość 10 m.  

4. Trójbój dla władz sołeckich  
Drużyny mogą wystawić po 2 zawodników (członkowie Rad Sołeckich, Sołtys, 

Radny). 

Konkurencje:  

 rzutki do tarczy punktowej (1-10), 3 rzuty próbne 5 ocenianych,  

 strzał na bramkę 1m x1m z 11 m (3 próbne 5 ocenianych),  

 corn hole – rzut woreczkami z kukurydzą do tablicy z otworem ustawionej pod 

kątem, odległość 6 m, tablica 60 cm x 120 cm otwór o średnicy 15 cm, rzut do 

otworu – 10 pkt, woreczek na tablicy – 5 pkt.  

Do końcowej klasyfikacji liczą się pkt za zajęcie miejsca w poszczególnych 

konkurencjach (punktacja jak w konkurencjach indywidualnych). 

5. Narty integracyjne (kobiet i mężczyzn)  
Startują 3 osobowe drużyny na jednych nartach, dystansie 20 m z nawrotem.                        

O kolejności decyduje najlepszy czas uzyskany przez drużynę. W konkurencji 

startować mogą dziewczęta i chłopcy rocznik 2004 i starszy. 

 

Konkurencje indywidualne: 

1. Konkurs siłacza  
(Kategoria wagowa 85 kg, 85 kg+) Wyciskanie ciężarka 17,5 kg, drużyna może 

wystawić 2 zawodników, uczestnik wyciska lewą lub prawą ręką odważnik na 

wyprostowane ramię bez zginania kolan i odrywania stóp od podłoża. W przypadku 

nieprzepisowego wykonania próba nie będzie zaliczona a sędzia może przerwać 

wykonywanie konkurencji. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość prawidłowo 

wykonanych prób. 

2. Przerzucanie opony  
Drużyny mogą zgłosić po 2 zawodników, opona traktorowa (tył), odległość 

przerzucania 20 m. Liczą się najlepsze czasy uzyskane przez poszczególnych 

zawodników. 

3. Rzut lotką (kobiety, mężczyźni, dziewczęta rocznik 2002 i młodsze, chłopcy rocznik 

2002 i młodsi) - odległość 2,5 m, tarcza punktowa, 3 rzuty próbne, 5 rzutów 

ocenianych. Drużyna może zgłosić po 2 zawodników. 

4. Corn hole (kobiet i mężczyzn) – rzut woreczkami z kukurydzą do tablicy z otworem 

ustawionej pod kątem, odległość 6 m, tablica 60 cm x 120 cm, otwór o średnicy                     

15 cm, rzut do otworu - 10 pkt, woreczek na tablicy – 5 pkt. Każda drużyna może 

zgłosić po 2 zawodników i zawodniczek, bez ograniczeń wiekowych. 

 
 

 

 

 

 

 



 

§ 8 

Punktacja: 

Konkurencje drużynowe (rzuty do kosza, przeciąganie liny) 

I m – 30 pkt., II – 25 pkt., III -. 20 pkt., IV – 15 pkt., pozostałe 10 pkt za udział. 

 

Konkurencje drużynowe: (przenoszenie worków z piaskiem, trójbój władz, narty integracyjne) 

I m -25 pkt., II -20 pkt., III – 15 pkt., IV – 13 pkt., V – 11,. VI – 10,. VII -9,. VIII – 8 pkt., IX – 7 

pkt., X- 6 pkt., pozostałe drużyny 5 pkt za udział. 

 

Konkurencje indywidualne (konkurs siłacza, przerzucanie opony, rzuty lotką, corn hole) 

I m – 12 pkt., II – 10 pkt., III – 8 pkt., IV – 7 pkt., V – 6 pkt., VI – 5 pkt., VII – 4 pkt., VIII -3 pkt., 

IX – 2 pkt., X – 1 pkt. 
Do punktacji łącznej sołectwa liczą się punkty zdobyte w konkurencjach indywidualnych 

i drużynowych. 

 

§ 9 

1. W poszczególnych konkurencjach drużynowych i indywidualnych w przypadku takiej 

samej liczby punktów przewiduje się dogrywkę. 

2. Przy równym wyniku końcowym w klasyfikacji ogólnej decyduje ilość zwycięstw                      

w poszczególnych konkurencjach (drużynowych i indywidualnych). 

 

 

§ 10 

Do prowadzenia Zawodów Organizatorzy wyznaczają sędziów, którzy odpowiadają za 

prawidłowy przebieg konkurencji podczas zawodów.  

 

§ 11 

1. Sołtysi lub osoby w zastępstwie sołtysa mają prawo zgłosić pisemny protest dotyczący 

zauważonego przez siebie naruszenia regulaminu i zasad konkurencji, jeżeli są 

przekonani, że sędzia mógł tego nie zauważyć. 

2. Protest rozpatruje komisja sędziowska w skład której wchodzi sędzia główny oraz 

osoby wyznaczone przez Organizatora. 

3. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna. 

 

§ 12 

 

Decyzja sędziego głównego, co do wskazania zwycięskich drużyn zawodów oraz przyznania 

im nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 13 

1. Dla sołectw, które w punktacji ogólnej zawodów zajmą miejsca od 1-3 przewidziane 

są puchary, dyplomy oraz nagrody finansowe:  

 I miejsce - 3000 zł,  

 II miejsce – 2000 zł, 

  III miejsce – 1000 zł. 

2. W konkurencjach drużynowych: dyplomy. 

3. W konkurencjach indywidualnych: karty podarunkowe i dyplomy. 

 

§ 14 



 

Nie dopuszcza się udziału zawodników w poszczególnych konkurencjach zamieszkałych poza 

terenem gminy Bełżyce. Za niedostosowanie się do tych wytycznych grozi dyskwalifikacja                     

w konkurencji. 

   

 

§ 15 

1. Uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych                   

(imię, nazwisko, nazwa sołectwa, rocznik urodzenia) w celu organizacji, 

przeprowadzenia i promocji VII Zawodów sportowo - rekreacyjnych sołectw Gminy 

Bełżyce. 

2. Uczestnik Zawodów oświadcza, że jego dane w niniejszym oświadczeniu są podane 

świadomie, dobrowolne podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych stanowi przepis prawa i są zgodne z prawdą.  

3. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że 

administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Bełżycach ul. Lubelska 3, 

24-200 Bełżyce.  tel. 81 517 27 28. 

4. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw adres e-mail: iodo@belzyce.pl 

adres do korespondencji: Urząd Miejski w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce. 

5. Dane uczestników Zawodów (imię, nazwisko, rocznik urodzenia, nazwa sołectwa                      

w którym uczestnik zamieszkuje) będą przetwarzane w celu organizacji, 

przeprowadzenia i promocji zawodów na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),                           

w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

6. Uczestnik Zawodów ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu 

wzięcia udziału w Zawodach. 

8. Dane uczestnika Zawodów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

9. Dane uczestnika Zawodów nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej. 

10. Okres przechowywania danych – dane osobowe uczestników Zawodów będą 

przechowywane przez okres niezbędny do celów o których mowa wyżej, a także po 

ich zakończeniu w celach statystycznych i archiwalnych w tym publikacji wyników 

zawodów. 

11. Uczestnicy i/lub drużyna wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na  

stronie internetowej Organizatora w postaci: imienia, nazwiska, rocznika urodzenia, 

nazwy sołectwa w którym zamieszkują, uzyskanych wyników w poszczególnych 

konkurencjach zawodów .   

12. Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie                               

i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na 

wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na 



 

potrzeby realizacji zawodów oraz promocji zawodów przez Organizatora. Zgoda ta 

zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

13. Dla potrzeb realizacji sprawozdawczości, promocji działań sportowych wizerunek 

uczestnika Zawodów może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 

osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania 

filmowe z udziałem uczestnika mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 

dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach 

informacyjnych.  

14. Zgoda uczestnika Zawodów obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Organizatora) oraz na portalach 

społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie                                   

w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek uczestnika zawodów nie 

może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny 

sposób jego dóbr osobistych. 

15. Uczestnik Zawodów poprzez zaakceptowanie oświadczenia (załącznik nr 3 do 

regulaminu) wyraża zgodę na przystąpienie do udziału w Zawodach i przetwarzania 

danych osobowych. 

 

 

§ 16 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i ostatecznej jego 

interpretacji. 

2. Zawodnicy biorący udział w VII Zawodach sportowo - rekreacyjnych sołectw 

Gminy Bełżyce nie są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem                                           

i przestrzegania go podczas zawodów. 

 

§ 17 

Szczegółowe informacje o Zawodach można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu 

Miejskiego w Bełżycach (pok. 26) oraz pod numerem telefonu 815172579. 

 

 

 

 

               Burmistrz Bełżyc 

  -/- 

     Ireneusz Łucka  

   
 

 

 

 


