
R E G U L A M I N 

I MISTRZOSTW POWIATU ŚREDZKIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 

W SZEŚCIOBOJU 

 
 

1.Organizatorzy:  

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, Urzędy Gmin Powiatu Średzkiego 
 

2.Cel turnieju: 

 propagowanie kultury fizycznej i rekreacji  

 upowszechnianie zdrowego stylu życia i czynnego wypoczynku 

 organizacja wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży  

 promowanie zdrowej rywalizacji oraz kulturalnego kibicowania (nauka życzliwości 

i wzajemnego szacunku) 

 integracja małoletnich mieszkańców powiatu średzkiego.  
 

3. Uczestnicy:  

Turniej skierowany jest do dzieci i młodzieży z Powiatu Średzkiego w wieku od 8-14 lat. 

Dopuszcza się udział młodszych dzieci, które będą traktowane jak pozostali zawodnicy.  

Drużyna powinna liczyć od 5 do 10 zawodników.  
 

4. Miejsce turnieju:  

Boiska „Orlik” w poszczególnych gminach Powiatu (Środa Ślaska – boisko za Biedronką, 

Malczyce, Miękinia, Udanin, Kostomłoty). 
 

5. Terminarz  turnieju:  

Turniej będzie składał się z 5 rund eliminacyjnych (gminnych) oraz wielkiego finału.  

Każda runda będzie rozpoczynać się o godz. 10.00 i potrwa max do godz. 14.00.  

Terminarz:  

 22 lipca – drużyny z Gminy Środa Śląska  

 24 lipca – drużyny z Gminy Malczyce  

 26 lipca – drużyny z Gminy Miękinia 

 29 lipca – drużyny z Gminy Kostomłoty 

 31 lipca – drużyny z Gminy Udanin 

 wielki finał – II połowa sierpnia.  
 

6. Zgłoszenia udziału: 

Drużyny reprezentujące daną wioskę zgłaszają sołtysi, opiekunowie świetlic wiejskich lub 

inne osoby, które zajmą się organizacją drużyny i opieką nad nią podczas turnieju.  

Każda wioska może wystawić tylko jedną drużynę.  

Zgłoszenie udziału (skan lub zdjęcie) należy przesłać do Starostwa Powiatowego na e-

mail: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl, najpóźniej 4 dni przed planowaną rundą. Wzór 

zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

Każdy zawodnik powinien najpóźniej w dniu imprezy przedstawić Organizatorom zgodę 

rodzica/opiekuna prawnego na udział w imprezie. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu.  
 

7. Zasady rywalizacji: 

Wszystkie drużyny startują w sześciu konkurencjach sportowo – zręcznościowych:  

 przeciąganie liny 

 rzuty do kosza na czas 

 tor przeszkód  

 strzały karne na bramkę bez bramkarza  
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 żonglerka piłką  

 skoki na skakance 

Szczegółowy opis konkurencji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

W przypadku dużej liczby drużyn (powyżej 6) konkurencje będą rozgrywane 

jednocześnie, na dwóch połówkach boiska.   

Zaleca się wcześniejsze treningi dzieci i np. eliminacje do danej konkurencji, co pozwoli 

na jeszcze szerszą promocję sportu i rekreacji.    
 

8. Punktacja:  

Za zdobyte miejsca w danej konkurencji drużyny otrzymują następującą liczbę punktów: 

 I  miejsce – 5 pkt. 

 II miejsce – 4 pkt.  

 III miejsce – 3 pkt. 

 IV miejsce – 2 pkt. 

 V miejsce – 1 pkt. 

Punktacja generalna to suma punktów zdobytych przez drużynę we wszystkich sześciu 

konkurencjach.   

W przypadku równej liczby punktów w punktacji generalnej odnośnie I miejsca 

przewiduje się dogrywkę pomiędzy tymi zespołami.  
 

9. Nagrody: 

Zdobywcy miejsc I – III otrzymają puchary, a wszyscy uczestnicy dyplomy i medale.   
 

10. Wielki finał:  

Zwycięzcy rundy eliminacyjnych (gminnych) spotkają się w wielkim finale. 

Wielki finał odejdzie się w II połowie sierpnia. Jego termin zostanie ustalony po 

konsultacjach ze zwycięzcami rund eliminacyjnych. 

W wielkim finale obowiązują w/w konkurencje oraz zasady punktacji. 

Zwycięzca finału zdobędzie tytuł Mistrza Powiatu w Sześcioboju, puchar oraz upominki.    
 

11. Postanowienia końcowe: 

Udział w zawodach jest bezpłatny. 

Drużyny przyjeżdżają na miejsce potyczek we własnym zakresie. 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać strój sportowy.  

Opiekunowie drużyn ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich 

zawodników.  

Organizator zapewnia poczęstunek oraz napoje dla uczestników. 

Organizator nie odpowiada za straty, szkody i kontuzje poniesione przez zawodników 

przed, w trakcie i po turnieju. 

Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.  

Więcej informacji nt. turnieju udziela: Ewa Rolińska-Sikora, tel. 71 317 56 49, e-mail: 
ewa.sikora@powiat-sredzki.pl 

Zgodnie z rozporządzeniem 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: 

a) administratorem zebranych  danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w 

Środzie Śląskiej, 

b) celem zbierania danych jest organizacja turnieju, 

c) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w turnieju 

d) zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, 

e) zebrane dane będą przechowywane przez czas niezbędny do organizacji 

turnieju. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻNY NA 

I MISTRZOSTWA POWIATU ŚREDZKIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZEŚCIOBOJU 

 

 

 
NAZWA DRUŻYNY: ……………………………………………………………………………................. 

 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………….................... 

 

Szacowana liczba uczestników (min 5 max 10): …………………………………………………... 

 

Kapitan drużyny (imię i nazwisko, można uzupełnić w dniu turnieju):  

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Opiekun drużyny (imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail): 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………… 
          podpis opiekuna drużyny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko małoletniego): 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

w I Mistrzostwach Powiatu Średzkiego Dzieci i Młodzieży w Sześcioboju tj.: 

w eliminacjach zaplanowanych na /skreślić niepotrzebne/:   

22 lipca 2019 r. - drużyny z Gminy Środa Śląska 

24 lipca 2019 r. - drużyny z Gminy Malczyce 

26 lipca 2019 r. - drużyny z Gminy Miękinia 

29 lipca 2019 r. - drużyny z Gminy Kostomłoty  

31 lipca 2019 r. - drużyny z Gminy Udanin  

oraz wielkim finale zaplanowanym na II połowę sierpnia 2019 r.  

2. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem Mistrzostw i akceptuję jego 

postanowienia.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w osoby na potrzeby 

organizacji Mistrzostw zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych) 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w/w 

osoby w formie fotografii, filmów lub nagrań wykonanych podczas Mistrzostw. Zgoda 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku, za 

pośrednictwem dowolnego medium na wszystkich polach eksploatacji  – zgodnie z 

art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).  

 

 

 
 …………………………………………… 
 podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

UWAGA: Przedstawienie zgody to warunek niezbędny do udziału w turnieju! 
 

 

 

 



Załącznik nr 3 do regulaminu 

 

 

 

WYKAZ KONKURENCJI 

I MISTRZOSTW POWIATU ŚREDZKIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZEŚCIOBOJU 
 

 

Konkurencja I 

Przeciąganie liny 

W konkurencji bierze udział 5 zawodników.  

Zwycięża drużyna, która zawieszoną na środku liny szarfę przeciągnie na swoje pole. 

Ważne: konkurencja zostanie rozegrana systemem pucharowym tzn. zwycięzca 

pojedynku przechodzi do kolejnej rundy. W przypadku nieparzystej liczby drużyn, wśród 

uczestników zostanie rozlosowany „szczęśliwy los” upoważniający do startu w kolejnym 

etapie bez eliminacji. 
 

Konkurencja II 

Rzuty do kosza 

W konkurencji bierze udział 3 zawodników (każdy ma jedną piłkę), którzy przez 1 minutę 

oddają rzuty do kosza.  

O wyniku drużyny decyduje suma zdobytych koszy.  
 

Konkurencja III 

Tor przeszkód 

W konkurencji bierze udział 5 zawodników, którzy na czas muszą pokonać tor przeszkód.  

O wyniku decyduje czas zakończenia konkurencji przez wszystkich zawodników.  

Ważne: za każdy błąd podczas biegu do czasu drużyny zostanie doliczona dodatkowa 

sekunda.  
 

Konkurencja IV 

Strzały karne 

W konkurencji bierze udział 3 zawodników, z których każdy ma do oddania strzał karny 

na bramkę bez bramkarza. Pierwszy z odległości 11 metrów, a każdy kolejny 2 metry 

dalej (13, 15, 17 metrów…) i tak aż do niecelnego strzału.  

Wynik drużyny to suma celnych strzałów oddanych przez wszystkich zawodników. 
 

Konkurencja V 

Żonglerka  

W konkurencji startuje 3 zawodników, po kolei. Każdy z nich ma 30 sekund na wykonanie 

żonglerek.  

Suma poprawnie wykonanych żonglerek to liczba punktów dla drużyny. 

Ważne: podczas żonglerki piłka może spaść na podłoże i po tym znów wrócić do gry i 

tak aż do upływu czasu. 
 

Konkurencja VI  

Skakanka  

W konkurencji startuje 3 zawodników, po kolei. Każdy z nich ma 30 sekund na skoki na 

skakance.  

Suma pełnych przeskoków to liczba punktów dla drużyny. 

Ważne: liczą się pełne przeskoki, po skuciu należy kontynuować skakanie aż do upływu 

czasu. 


