
REGULAMIN SOŁECKIEJ BARCZEWIADY  

III Spartakiada WÓJTOWO 2021 r 

 

I. ORGANIZATOR:  

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Barczewo w ramach wdrażanie operacji przez 

podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach 

poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020: na zadania w zakresie wzmocnienie kapitału 

społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach Przedsięwzięcia 

3.1.1. Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne. 

 

II. PARTNERZY: 

Gmina Barczewo 

Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach 

Elektropol Paweł Obrębski 

 

III. CELE SOŁECKIEJ BARCZEWIADY GMINY BARCZEWO 

1. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej  

2. Rozwój życia kulturalnego oraz integracja mieszkańców.  

3. Integracja międzypokoleniowa sołectw gminy Barczewo. 

4. Promocja zdrowego stylu życia i zasad gry fair play. 

5. Popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku wiejskim 

6. Promocja sołectw Gminy Barczewo 

 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Sołecka Barczewiada 

w gminie Barczewo zwana dalej spartakiadą. 

2. Organizatorem spartakiady jest Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Barczewo 

w ramach konkursu poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 

2014-2020 w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska 

i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. 

Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne. 

  



3. Patronat nad Sołecką Barczewiadą obejmuje Burmistrz Gminy Barczewo. 

4. Na Sołecką Barczewiadę złożą się 4 spartakiady organizowane w lipcu i sierpniu 

2021 r. oraz maju i sierpniu 2022 r. każda w innym sołectwie. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE III SPARTAKIADY 

• 21 maj 2022 r. 

• Wójtowo 

 

VI. UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Spartakiadzie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy wsi z terenu Gminy 

Barczewo oraz drużyny wystawione przez Rady Osiedlowe miasta Barczewo. 

2. Uczestnikami spartakiady są mieszkańcy sołectw, 15- osobowe drużyny, 

składające się minimum z 2 uczestników do 16 rż. oraz minimum dwóch kobiet.  

3. Dopuszcza się wspólny start w Spartakiadzie dwóch sołectw, których łącznaliczba 

mieszkańców nie przekracza 300 osób. 

4. Uczestnicy biorą udział w Spartakiadzie na własny koszt i na własną 

odpowiedzialność. 

 

VII. WARUNKI KONKURSU 

1. Zgłoszenia do Spartakiady przyjmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia 

Sołtysów Gminy Barczewo osobiście lub e-mailowo (aturek12@gmail.com). 

Formularz zgłoszeniowi stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

2. Zgłoszenia przyjmowane są do 15.05.2022 r. do godz. 20.00. 

3. Drużyny zobowiązane są do stawiennictwa w dni i miejscu rozgrywania 

spartakiady na 0,5 h przed jej rozpoczęciem. 

4. Zawodnicy pełnoletni potwierdzają udział w Spartakiadzie swoim podpisem 

na formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenia zawodników niepełnoletnich 

potwierdzają rodzice / opiekunowie prawni.  

5. Prawidłowość listy zgłoszeniowej potwierdza kierownik drużyny.  

6. Zgłoszenie do udziału w Spartakiadzie jest jednoznaczne z akceptacją 

Regulaminu i złożeniem oświadczenia, że stan zdrowia zawodników pozwala im 

na udział w Spartakiadzie oraz, że zawodnik uczestniczy w Spartakiadzie 

na własną odpowiedzialność. Ponadto, przystąpienie do Spartakiady jest 

jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że uczestnik nie będzie rościł żadnych 

pretensji do Organizatora Spartakiady z tytułu odniesionych urazów i kontuzji.  

 

  



VIII. KONKURENCJE 

1. DWA OGNIE - rozgrywki odbywają się metodą pucharową. W zadaniu biorą 

udział drużyny sześcioosobowe w tym 2 dzieci, 2 kobiety, 2 mężczyzn. Mecz jest 

rozgrywany do wyeliminowania zawodników z przeciwnej drużyny. 

2. SIŁOWANIE NA RĘKĘ - Drużyna wystawia 1 zawodnika 

• Konkurencja rozgrywana jest metodą pucharową. 

• Zawody odbywają się przy stole na stojąco.  

• Każde oderwanie łokcia to faul, dwa wykluczają z rozgrywki.  

• Wygrywa ten, kto przybije rękę przeciwnika do poduszki stołu.  

• Gra się do dwóch przegranych. 

3. STRONGMAN (przetaczanie opon) – zadaniu bierze udział 2 zawodników 

z drużyny. Zadanie polega na przetoczeniu dużej, ciągnikowej opony na odległość 

20 m przez zawodnika seniora i małej opony przez zawodnika juniora. Wygrywa 

drużyna, która przetoczy oponę w jak najkrótszy czasie. 

Uwaga! W konkurencji nie może brać udział ten sam zawodnik, który startuje 

w rwaniu ciężarka 12 kg. 

4. NARCIARSKIE POTYCZKI – drużyna składa się z pięciu osób, w tym 

obowiązkowo dziecko i kobieta. Konkurencja polega na przejściu w jak 

najkrótszym czasie określonego odcinka trasy na specjalnie skonstruowanych 

nartach. Wygrywa drużyna, która zrobi to w najkrótszym czasie. 

5. RWANIE CIĘŻARKA 12 kg – W konkurencji bierze udział 1 zawodnik.  

Zawodnik wyrywa ciężarek z ziemi nad głowę do wyprostowania ręki w łokciu. 

Próba nie jest zaliczona, jeżeli ciężarek nie dotknie ziemi lub ręka nie będzie 

wyprostowana w łokciu. Zawodnik w trakcie próby może rwać ciężarek 

naprzemiennie jedną bądź drugą ręką. 

Wygrywa zawodnik, który wyrwie największą ilość razy w ciągu 60 sek. 

W konkurencji startują równocześnie zawodnicy z 4 drużyn. 

W razie osiągnięcia tych samych wyników przez kilku zawodników zarządzona 

zostanie dogrywka pomiędzy nimi. 

Uwaga! W konkurencji nie może brać udział ten sam zawodnik, który startuje 

w przetaczaniu opon. 

6. WESOŁY WODOCIĄG - Zadanie polega na napełnieniu pustego naczynia. W tym 

zadaniu bierze udział 10 zawodników z drużyny, w tym min. 2 dzieci. Zawodnicy 

ustawiają się w linii. Jeden z zawodników trzyma pustą butelkę 1,5 litrową, 

a pozostali kubki. Pierwszy z zawodników napełnia kubek z wiadra z wodą 

i przelewa do kubka następnej osoby. Woda musi zostać przelana przez każdą 

z osób trzymających kubek, aż do butelki. Wygrywa drużyna, która ukończy 

zadanie w najkrótszym czasie.  

7. RZUTY DO KOSZA – zadanie wykonują 2 osoby z drużyny (kobieta i mężczyzna). 

Zadanie polega na wykonaniu jak największej ilości rzutów do kosza z odległości 

3 m w czasie 60 sek. przez każdego zawodnika z zespołu. Do dyspozycji zespołu 

są trzy piłki. Strategię ustala sobie zespół.  

  



8. PRZECIĄGANIE LINY – startują 10 osobowe drużyny. Drużyny stają naprzeciw 

siebie i na sygnał rozpoczynają konkurencję. Konkurencja rozgrywana jest 

metodą pucharową.  

Uwaga! Zawodnicy muszą być w obuwiu sportowym typu adidas, trampki. 

Obuwie typu korki jest zakazane. 

9. ZAWODY DRWALI - Startuje 2 zawodników z drużyny powyżej 18 r.ż. z jednym 

asystentem. Zadaniem zawodników jest przeciąć przygotowane drewno w czasie 

2 min.  

Zadaniem asystenta jest przytrzymanie kloca na koźle. Drużyna może 

zrezygnować z udziału asystenta.  

Ocenie podlega grubość przeciętego drewna w wyznaczonym czasie. 

Pomiar czasu zadania za pomocą stopera. Pomiar grubości przeciętego drewna 

dokonywany jest za pomocą miary (liniału). 

10. TRÓJBÓJ RODZINNY – w konkurencji udział biorą 5 osobowe drużyny (w tym 

min. 1 mężczyzna, 1 kobieta i 1 dziecko). Zadaniem drużyny jest pokonanie 

wyznaczonej trasy w ramach sztafety:  

1) bieg trio w spodniach – Spodnie specjalnie przygotowane, aby mogły 

zmieścić trzy osoby jednocześnie. W zadaniu bierze udział trzyosobowy 

zespół z każdej drużyny. Zawodnik biegnie na dystansie 20 m 

do wyznaczonego punktu, obiega chorągiewkę i wraca tą samą trasą na linię 

startu, gdzie przekazuje sygnał przez klepnięcie w ramię do startu kolejnej 

osobie  

2) bieg z jajkiem - W tym zadaniu bierze udział 1 zawodnik z drużyny. Pałeczką 

w sztafecie jest kurze jajko na rurce plastikowej. Zawodnik biegnie 

na dystansie 20 m do wyznaczonego punktu, obiega chorągiewkę i wraca tą 

samą trasą na linię startu, gdzie przekazuje sygnał przez klepnięcie w ramię 

do startu kolejnej osobie. Rurkę z jajkiem zawodnik trzyma w oznaczonym 

miejscu jedną ręką. Drugą rękę trzyma za plecami. Jeżeli jajko spadnie 

zawodnikowi i się nie pobije, zawodnik po zatrzymaniu może podnieść jajko 

i po umieszczeniu go w pozycji wyjściowej, może kontynuować zadanie. Jeżeli 

jajko spadnie i się pobije drużyna zostaje wykluczona.  

3) Slalom z piłką – 1 zawodnik pokonuje trasę slalomem między pachołkami 

prowadząc piłkę do nogi. 

Strategię ustala sobie drużyna. Wygrywa drużyn, która pokona trasę w jak 

najkrótszym czasie. Czas mierzony jest za pomocą stopera. 

W konkurencji startują równocześnie 2 rywalizujące drużyny. 

Uwaga! Przekazanie tzw. Pałeczki jest po ukończeniu każdego odcinka 

toru przeszkód „przybiciem piątki” , które jest sygnałem do rozpoczęcia 

kolejnej osoby. 

  



UWAGI OGÓLNE: 

1. W przypadku dogrywki drużyna nie może wyznaczać nowych zawodników, chyba że 

sytuacja zdrowotna tego wymaga. 

2. W trakcie rozgrywania konkurencji zawodnicy jednej drużyny nie mogą się wymieniać. 

3. Konkurencje mogą ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych sołectw 

w konkursie.  

 

IX. KRYTERIA OCENY 

1. Przebieg Spartakiady oceni Komisja powołana przez Organizatora. Komisja 

będzie też rozstrzygała wszystkie sprawy związane z przebiegiem konkurencji.  

2. Ocena Komisji jest jawna, widoczna dla publiczności i ostateczna.  

3. Zwycięzcą Sołeckiej Barczewiady zostaje drużyna, która po zakończeniu 

wszystkich konkurencji uzyska największą liczbę punktów.  

4. Dodatkowo Komisja ocenia zaangażowanie sołectw w spartakiadę (prezentację 

własnego sołectwa i drużyny). 

 

X. NAGRODY 

1. Organizator przewiduje puchary, medale oraz dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania 

podsumowującego.  

3. Decyzja Komisji jest niepodważalna i ostateczna.  

4. Nagrodę dla najlepiej prezentującego się sołectwa ufunduje Prezes Zarządu 

SSGB. 

5. Główną nagrodą Sołeckiej Barczewiady jest puchar przechodni dla sołectwa, 

które w 4 etapach uzyska największą liczbę punktów. 

6. Gospodarz spartakiady może ufundować nagrody specjalne. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu oraz zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych w organizacji konkursu przez Stowarzyszenie Sołtysów 

Gminy Barczewo 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Sołeckiej 

Barczewiady. 

3. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. 

4. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

(w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub 

opiekunów prawnych). Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego 

imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją 



zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe 

i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 

5. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez 

siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 

na trasie spowodowane z winy zawodnika. 

7. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu 

zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne 

z prawdą. 

8. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony 

służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów. 

9. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz 

warunków uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym 

potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach. 

10. Zawody przeprowadzone będą wg niniejszego regulaminu. Wszystkie sprawy 

sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja 

sędziowska. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których 

zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem 

imprezy. 

12. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny i napoje chłodzące. 

 

 

 

Prezes SSGB  

 

……………………………….. 

 


