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SPORTOWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI 

„RODZINNE ROZGRYWKI SPORTOWE” 

REGULAMIN TURNIEJU 
 

§ 1 

1. Głównym organizatorem Turnieju jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

 
§ 2 

1. Zawody mają na celu rozpowszechnienie sportów rodzinnych, w tym popularyzację 

aktywnych form  spędzania  wolnego   czasu   oraz   uprawianie   różnych   dyscyplin   

sportowych.   Turniej przeznaczony jest dla całych . 

2. W Turnieju dopuszcza się udział rodzin spoza terenu Miasta Suwałki. 

 
§ 3 

1. Termin: 30 sierpnia 2020 r., godz. 14:00-16:00, 

2. Miejsce: zalew Arkadia 

 

§ 4 

1. Zawody będą rozgrywane w następujących konkurencjach: 

a. Wyścig sprawnościowy z jajkiem, 

b. „Literkowe szaleństwo”, 

c. Wyścigi w workach, 

d. Przeciąganie liny, 

e. Przerzucanie woreczków, 

f. Bieg z szarfą, 

2. W zawodach ustala się limit 10 drużyn/rodzin. 

3. W każdej dyscyplinie sportowej mogą brać udział tylko dwie osoby (rodzic + dziecko)  

z danej drużyny/rodziny (z wyjątkiem konkurencji „literkowe szaleństwo”). 

4. Zawody rozegrane zostaną w jednej kategorii wiekowej. 

 

§ 5 

1. Skład drużyn mogą stanowić: 

a. matka, ojciec, dziecko (dzieci), 

b. dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuki, 

c. ciocia, wujek, siostrzeniec, kuzyn, stryjek. 

 

§ 6 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28.08.2020 do godz. 14:00 telefonicznie pod 

numerem telefonu 87 566 32 81 oraz w dniu wydarzenia pod warunkiem dostępności 

miejsc. 

 

§ 7 

1. Każda drużyna/rodzina walczy o punkty do klasyfikacji generalnej po zakończeniu 

wszystkich konkurencji. 

2. W klasyfikacji generalnej biorą udział drużyny/rodziny uczestniczące minimum  

w 4  konkurencjach. 
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3. Punktacja drużyn/rodzin: 

Po rozegraniu każdej z konkurencji zostaną przyznane punkty według następującego systemu: 

I miejsce - n+3 

II miejsce - n+1 

III miejsce – n–1 

IV miejsce - n–3 

V miejsce - n–4 

itd., 

gdzie n to liczba drużyn/rodzin zgłoszonych do Rodzinnych Rozgrywek Sportowych. 

4. Zwycięzcą Turnieju zostanie drużyna/rodzina, która we wszystkich konkurencjach uzyska 

największa liczbę punktów. 

 

§ 8 

1. Trzy najlepsze drużyny/rodziny w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary oraz upominki. 

2. W przypadku pozyskania dodatkowych środków zostaną ufundowane upominki pozostałym 

drużynom/rodzinom. 

 

§ 9 

1. Podczas rozgrywek nie będzie pobierana opłata wpisowa. 

2. Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 

3. Każda drużyna/rodzina startuje na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt. 

4. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać odpowiedni strój sportowy. 

5. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń Organizatora. 

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych Organizatora   oraz    na    wykorzystanie    ich    wizerunku    w   materiałach    

informacyjnych i reklamowych imprezy. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków 

zaistniałych w czasie Turnieju. 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 


