
 
 „Dzień dobry ze Slackline!” 

REGULAMIN KONKURSÓW 
 

I. Organizator: Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” 
II. Data i miejsce : 9 czerwca 2018 r., Drzewica. Konkurencje sportowe rozgrywane będą na 

tzw. „Ziemi Ognistej” - teren leśny w dolinie rzeki Brzuśni (niedaleko ul. Sikorskiego 

w Drzewicy) w godz. od 13.00 do 15.00. 

III. Zasady zgłoszeń: zapisy do danej konkurencji odbywać się będą u organizatora w dniu 

imprezy rekreacyjnej. Prawo do zapisów mają jedynie uczestnicy rajdu, którzy 

wypełnili we wskazanym terminie deklarację uczestnictwa w wydarzeniu. Jedna osoba 

może zapisać się maksymalnie do dwóch konkurencji. Prawo do startu 

w konkurencjach sportowych mają dzieci, młodzież oraz dorośli. W przypadku 

większego zainteresowania udziału w konkurencjach niż określony w pkt. 4 limit,  

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

IV. Konkurencje: 

1. Rzut jajkiem w parach - W  zawodach bierze udział maksymalnie 15 par 

zawodników bez ograniczeń wiekowych. Zadaniem każdej z par jest 

wykonanie jak najdalszego rzutu surowym jajkiem z wyznaczonego miejsca. 

Każda z par wykonuje swój rzut samodzielnie jajkiem dostarczonym przez 

organizatorów. Każdy zawodnik swój rzut wykonuje sprzed linii rzutowej. 

Podczas rzutu zawodnik nie może stopą przekroczyć wyznaczonej linii 

rzutowej (łącznie z nadepnięciem jej) - rzut spalony. W przypadku rzutu 

spalonego uzyskany wynik nie jest brany pod uwagę. Zadaniem drugiego 

zawodnika z pary jest chwycenie jajka tak, by umożliwiało to kolejne rzuty. 

Każda z par wykonuje dowolna liczbę rzutów do momentu, gdy stan jajka 

(jego rozbicie) uniemożliwi kontynuowanie zawodów. O odległości, na jaką 

wykonywane są rzuty, decydują samodzielnie zawodnicy. Każda z par ma 

prawo do rzutu jednym wylosowanym jajkiem. Wygrywa para, która odda 

najdalszy rzut i jajko zostanie złapane bez rozbicia. 

2. Rzut balonem wypełnionym wodą w parach – analogicznie do konkurencji z 

jajkiem z tą różnicą, że zamiast jajka zawodnicy rzucają balonem 

wypełnionym wodą. Maksymalnie 10 par, bez ograniczeń wiekowych. 

3. Rzut balonem wypełnionym wodą w kółku. Maksymalnie 20 zawodników, 

konkurencja indywidualna. Zawodnicy stoją w kółku w kolejności wcześniej 

wylosowanej. Rzucamy balonem w górę do osoby stojącej po lewej stronie, 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli przeciwnik nie złapie balonu i ten 

się rozbije, osoba łapiąca odpada z gry. Aby rzut był zaliczony jako 

prawidłowy balon musi wylądować w promieniu do 1,5 metra od łapiącego. 

W przypadku, gdy balon nie zostanie złapany, ale się nie rozbije, przysługuje 

1 powtórka rzutu. Wygrywa osoba, które wyeliminuje przeciwników. 

4. Rzut szyszką do celu - 2 kategorie wiekowe: do 10 lat i powyżej 10 lat, 

konkurencja indywidualna. Maksymalnie po 20 zawodników w każdej 

kategorii wiekowej. Zawodnicy rzucają szyszką do drzewa z odległości 

wyznaczonej przez sędziego. I runda – zawodnik ma 3 szyszki. Aby przejść do 

II rundy musi trafić przynajmniej 1 raz, w przeciwnym razie odpada. Kolejna 

runda – zawodnik ma 2 rzuty, z których przynajmniej 1 musi być celny. 

Z zawodników, którzy przeszli do rundy III wszyscy oddają po kolei 5 rzutów. 

Trzy osoby z największą liczbą oddanych rzutów celnych przechodzą do 



 

ścisłego finału. W przypadku, gdy więcej niż 3 osoby oddały jednakową 

wysoką liczbę rzutów celnych, zarządza się dogrywkę pomiędzy 

zainteresowanymi osobami do pierwszego błędu. Osoba, która wygra 

dogrywkę przechodzi do finału. W finale zawodnicy oddają po 3 rzuty – po 

jednym w każdej kolejce. Wygrywa osoba, która odda najwięcej celnych 

rzutów. W przypadku remisu przeprowadzona jest dogrywka – kolejne 3 rzuty.  

5. Slackline. Konkurencja indywidualna, 2 kategorie wiekowe: do 10 lat 

i powyżej 10 lat. W konkurencji może wziąć udział maksymalnie po 16 osób 

w każdej kategorii wiekowej. Konkurencja polega na jak najdłuższym 

zachowaniu równowagi na taśmie slackline. Pierwsza runda: dwie osoby na 

taśmie – zawodnicy, aby przejść do rundy 2, muszą zachować równowagę 

przez minimum 15 sekund. Aby przejść do 3 rundy zawodnicy muszą 

zachować równowagę przez minimum 30 sekund. W 3 rundzie zawodnicy 

stoją minimum przez 1 minutę. W przypadku, gdy żaden z zawodników nie 

utrzyma równowagi dłużej niż 1 minutę, wygrywa osoba, która stała najdłużej. 

W przypadku, gdy więcej niż 1 zawodnik stał dłużej niż 1 minutę osoby te 

przechodzą do dodatkowego finału. W finale wygrywa zawodnik, który 

pokona na taśmie najdłuższy odcinek.  

6. „Wielki żarłok” – konkurencja indywidualna bez ograniczeń wiekowych. 

Wygrywa zawodnik, który w najkrótszym czasie zje 2 pączki. Maksymalnie 

6 zawodników.  

 

V. Nagrody: za zajęcie I miejsce – namiot 2-osobowy, II m. – plecak 30 litrów, 

III m. - rękawice bokserskie. W sumie wręczonych będzie 10 nagród za I miejsce 

(w tym 4 w konkurencjach w parach tj.: rzut jajkiem w parach, rzut balonem 

wypełnionym wodą w parach i 6 w konkurencjach indywidualnych tj.:  rzut balonem 

wypełnionym wodą w kółku, „wielki żarłok” oraz w 4 konkurencjach rozgrywanych 

w dwóch kategoriach wiekowych: rzut szyszką do celu, slackline), 10 za miejsce 

drugie i 10 za miejsce trzecie (podział nagród analogicznie do ww. opisu).  

VI. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zawodów odpowiada za przygotowanie każdej konkurencji.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania na swoich stronach 

internetowych oraz do podania przedstawicielom mediów imion, nazwisk oraz 

wieku uczestników zawodów oraz zdjęć tych osób. 

3. Każdy z wyróżnionych zawodników podpisuje protokół odbioru nagród. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego zawodów, a jego 

decyzja jest ostateczna. 

5. Niniejszy regulamin udostępniony jest do wglądu w siedzibie LGD 

„Nad Drzewiczką”, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica oraz na stronie 

internetowej: www.lgd-drzewica.pl 

6. Dodatkowe informacje udzielne są pod numerem tel. 607347536. 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Projekt pn. „Dzień dobry ze slackline!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020. 


