
REGULAMIN XXXI TURNIEJU RAD SOŁECKICH  

16.06.2018 JANIKÓW  

 

1. Turniej piłki siatkowej 

Turniej jest rozgrywany na boisku o wymiarach 6x6 metrów oraz strefie wolnej o szerokości 
przynajmniej 3 metrów wokół boiska właściwego. Linie boiska mają szerokość  5 cm i muszą 
kontrastować z powierzchnią boiska. Siatka zawieszona jest na dwóch słupkach przez środek 
boiska. Jej wysokość wynosi 2,43 metra.  

Drużyny składają się z 3 zawodników. Kolejność rozgrywania meczy, drużyny losują przed 
rozpoczęciem turnieju. Turniej rozgrywany jest zgodnie z Diagramem Kojarzenia Zespołów 
Sportowych. Punkt zdobywa zespół, który umieści piłkę w polu przeciwnika, przeciwnik 
popełni błąd lub gdy zespół przeciwny zostanie ukarany ostrzeżeniem. Każda akcja kończy 
się punktem. Zasadą jest, że piłkę zagrywa drużyna zdobywająca punkt. Set wygrywa 
drużyna, która zdobędzie 9 punktów, chyba, że wynik wynosi 8-8, wtedy gra się do zdobycia 
przewagi dwóch punktów przez jedną z drużyn. Zespół wygrywa mecz, jeżeli wygra 2 sety. 
W przypadku wyniku 2-2 w setach, rozgrywany jest tie break do 5 punktów. Między setami 
następuje zmiana stron boiska. Wszystkie inne nie zapisane w owym dokumencie przepisy 
gry są zgodne z przepisami gry piłki siatkowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 

PUNKTACJA: 

I miejsce-15 punktów                                                        VII miejsce- 6 punktów 

II miejsce-12 punktów                                                        VIII miejsce-5 punktów 

III miejsce-10 punktów                                                       IX miejsce-4 punkty 

IV miejsce -9 punktów                                                        X miejsce- 3 punkty 

V miejsce-8 punktów                                                          XI miejscer-2 punkty 

VI miejsce-7 punktów                                                XII miejsce-1 punkt;… i kolejne po 1 
punkcie 

 
 W przypadku zajęcia tego samego miejsca , zespoły znajdujące się „ex aequo” 

otrzymują liczbę punktów przypisaną do zajętego miejsca. Kolejne zespoły zajmują 
miejsca, które wypadają zgodnie z kolejności np. 2 zespoły mają jednakową ilość 
punktów zajmują miejsce 2, czyli każdy zespół otrzymuje 12 punktów. Następny 
zespół po nich zajmuje natomiast 4 miejsce, gdyż jest 4 w klasyfikacji.  

 

 

 

 

 

 



2. Strzelanie z łuku 

W konkurencji bierze udział drużyna  składająca się z 2 mężczyzn i 1 kobiety. Każda osoba z 
drużyny oddaje trzy strzały, wliczane do klasyfikacji, brak strzałów próbnych.  Minimalna 
odległość, z której wolno oddać strzał do tarczy wynosi 7 metrów. Strzelanie z łuku odbywa 
się tylko i wyłącznie w obrębie terenu wyznaczonego do gry. Zabrania się strzelania poza 
pole gry oraz kierowania strzału poza obręb pola do gry. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt 
lub osób jest surowo zabronione.  

 

PUNKTACJA: 

Tarcza łucznicza składa się z 10 pól w pięciu kolorach: 

- złotym ( punkty 10 i 9), 

- czerwonym ( punkty 8 i 7), 

- niebieskim ( punkty 6 i 5), 

- czarnym ( punkty 4 i 3), 

- białym ( punkty 2,1 i 0). 

 W przypadku oddania strzału do tarczy i zatrzymaniu się strzały w granicy okręgu 
punktów, do punktacji liczone są punkty wyższe, na korzyść zawodnika. 

 Do ogólnej punktacji jest wliczana suma punktów uzyskanych przez trzech 
zawodników w trzech strzałach. 

 

3. Przeciąganie liny 

W konkurencji bierze udział drużyna składająca się z pięciu osób. Kolejność rozgrywania 
konkurencji, drużyny losują przed rozpoczęciem turnieju. Turniej rozgrywany jest zgonie z 
Diagramem Kojarzenia Zespołów Sportowych. Drużyny przeciągają linę, która na środku 
oznaczona jest linią środkową, a także dwoma liniami znajdującymi się cztery metry od linii 
środkowej. Podczas rozpoczęcia przeciągania środek liny musi znajdować się nad środkową 
linią podłoża. Przeciąganie liny kończy się, gdy znacznik na linie najbliżej zawodnika 
drużyny przeciwnej przekroczy środkową linię podłoża albo któryś zawodnik popełni faul 
(usiądzie lub przewróci się). 

 

PUNKTACJA: 

I miejsce-15 punktów                                                        VII miejsce- 6 punktów 

II miejsce-12 punktów                                                        VIII miejsce-5 punktów 

III miejsce-10 punktów                                                       IX miejsce-4 punkty 

IV miejsce -9 punktów                                                        X miejsce- 3 punkty 

V miejsce-8 punktów                                                          XI miejscer-2 punkty 

VI miejsce-7 punktów                                                XII miejsce-1 punkt;… i kolejne po 1 
punkcie 



 W przypadku zajęcia tego samego miejsca, zespoły znajdujące się ex aequo otrzymują 
liczbę punktów przypisaną do zajętego miejsca. Kolejne zespoły zajmują miejsca, 
które wypadają zgodnie z kolejności np. 2 zespoły mają jednakową ilość punktów 
zajmują miejsce 2, czyli każdy zespół otrzymuje 12 punktów. Następny zespół po nich 
zajmuje natomiast 4 miejsce, gdyż jest 4 w klasyfikacji.  

 

4. Strzały piłką do pustej bramki 

W konkurencji bierze udział drużyna składająca się z 2 mężczyzn i 1 kobiety. Każda osoba z 
drużyny oddaje trzy strzały, wliczane do klasyfikacji, brak strzałów próbnych. Minimalna 
odległość, z której wolno oddać strzał do bramki wynosi 11 metrów. 

 

PUNKTACJA: 

Do ogólnej punktacji jest wliczana suma punktów uzyskanych przez trzech zawodników  z 
trzech strzałów. 

 

5. Rzut podkową do celu 

W konkurencji bierze udział drużyna składająca się z 3 osób. Każda osoba z drużyny oddaje 
trzy rzuty, wliczane do klasyfikacji, brak rzutów próbnych. Minimalna odległość, z której 
wolno oddać rzut podkową wynosi 4 metrów. 

 

PUNKTACJA: 

Pole do gry składa się  4 okręgów: 

- największy okręg - 1 punkt 

- średni okręg - 2 punkty 

- średni mniejszy - okręg 3 punkty 

- najmniejszy okręg - 4 punkty 

 

 W przypadku oddania rzutu w granicy okręgu punktów, do punktacji liczone są 
punkty wyższe, na korzyść zawodnika. 

 Do ogólnej punktacji jest wliczana suma punktów uzyskanych przez trzech 
zawodników z trzech rzutów. 
 

6. Skoki w workach 

W konkurencji bierze udział drużyna składająca się z 2 osób. Zawodnicy w workach 
pokonują na czas, trasę 20 metrów. 

 

 

 

PUNKTACJA: 



I miejsce-15 punktów                                                        VII miejsce- 6 punktów 

II miejsce-12 punktów                                                        VIII miejsce-5 punktów 

III miejsce-10 punktów                                                       IX miejsce-4 punkty 

IV miejsce -9 punktów                                                        X miejsce- 3 punkty 

V miejsce-8 punktów                                                          XI miejscer-2 punkty 

VI miejsce-7 punktów                                                XII miejsce-1 punkt;… i kolejne po 1 
punkcie 

 Czas pokonania trasy przez zawodników danej drużyny daje ostateczny wynik dla 
drużyny i decyduje o miejscu w konkurencji. 

 W przypadku zajęcia tego samego miejsca, zespoły znajdujące się ex aequo otrzymują 
liczbę punktów przypisaną do zajętego miejsca. Kolejne zespoły zajmują miejsca, 
które wypadają zgodnie z kolejności np. 2 zespoły mają jednakową ilość punktów 
zajmują miejsce 2, czyli każdy zespół otrzymuje 12 punktów. Następny zespół po nich 
zajmuje natomiast 4 miejsce, gdyż jest 4 w klasyfikacji.  

 
7. Wyścigi rydwanów 

 
W konkurencji bierze udział drużyna składająca się z 2 mężczyzn i 2 kobiet. Zawodnicy 
„rydwanem” pokonują na czas, trasę 28 metrów. Pierwsza startuje para mężczyzn, gdy 
pokona trasę i przekroczy linię mety startuje para kobiet. Czas zostaje zatrzymany gdy obie 
pary pokonają trasę i znajdą się za linią mety. 
 

PUNKTACJA: 

I miejsce-15 punktów                                                        VII miejsce- 6 punktów 

II miejsce-12 punktów                                                        VIII miejsce-5 punktów 

III miejsce-10 punktów                                                       IX miejsce-4 punkty 

IV miejsce -9 punktów                                                        X miejsce- 3 punkty 

V miejsce-8 punktów                                                          XI miejscer-2 punkty 

VI miejsce-7 punktów                                                XII miejsce-1 punkt;… i kolejne po 1 
punkcie 

 Czas pokonania trasy przez zawodników danej drużyny daje ostateczny wynik dla 
drużyny i decyduje o miejscu w konkurencji. 

 W przypadku uzyskania jednakowego  przez kilka zespołów czasu, zespoły znajdujące 
się ex aequo otrzymują liczbę punktów przypisaną do zajętego miejsca. Kolejne 
zespoły zajmują miejsca, które wypadają zgodnie z kolejności np. 2 zespoły mają 
jednakową ilość punktów zajmują miejsce 2, czyli każdy zespół otrzymuje 12 
punktów. Następny zespół po nich zajmuje natomiast 4 miejsce, gdyż jest 4 w 
klasyfikacji.  

 
 
 

8. Tor przeszkód 



 
W konkurencji bierze udział drużyna składająca się z 3 osób. Zawodnicy pokonują 
przygotowany przez organizatora tor przeszkód na czas. Kolejna osoba z drużyny startuje 
gdy, osobą pokonująca tor przeszkód przekroczy linię mety. Czas zostaje zatrzymywany gdy 
wszyscy zawodnicy pokonają tor przeszkód i znajdą się za linią mety. 
 
PUNKTACJA: 

I miejsce-15 punktów                                                        VII miejsce- 6 punktów 

II miejsce-12 punktów                                                        VIII miejsce-5 punktów 

III miejsce-10 punktów                                                       IX miejsce-4 punkty 

IV miejsce -9 punktów                                                        X miejsce- 3 punkty 

V miejsce-8 punktów                                                          XI miejscer-2 punkty 

VI miejsce-7 punktów                                                XII miejsce-1 punkt;… i kolejne po 1 
punkcie 

 Czas pokonania trasy przez zawodników danej drużyny daje ostateczny wynik dla 
drużyny i decyduje o miejscu w konkurencji. 

 W przypadku uzyskania jednakowego  przez kilka zespołów czasu, zespoły znajdujące 
się „ex aequo” otrzymują liczbę punktów przypisaną do zajętego miejsca. Kolejne 
zespoły zajmują miejsca, które wypadają zgodnie z kolejności np. 2 zespoły mają 
jednakową ilość punktów zajmują miejsce 2, czyli każdy zespół otrzymuje 12 
punktów. Następny zespół po nich zajmuje natomiast 4 miejsce, gdyż jest 4 w 
klasyfikacji.  

 
9. Kręgle 

 
W konkurencji bierze udział drużyna składająca się z 2 mężczyzn i 2 kobiet. Każda osoba z 
drużyny oddaje dwa rzuty, wliczane do klasyfikacji, brak rzutów próbnych. Każdy zawodnik 
stara się strącić wszystkie 9 kręgli. Jeśli próba się powiedzie w pierwszym rzucie, kręgle w 
liczbie 9 rozstawiane są na rzut drugi. Jeśli w pierwszym rzucie zawodnik nie strąci 
wszystkich kręgli, w rzucie drugim strąca te, które pozostały na polu gry. Każdy strącony 
kręgiel to jeden punkt. 
 
 
PUNKTACJA: 

I miejsce-15 punktów                                                        VII miejsce- 6 punktów 

II miejsce-12 punktów                                                        VIII miejsce-5 punktów 

III miejsce-10 punktów                                                       IX miejsce-4 punkty 

IV miejsce -9 punktów                                                        X miejsce- 3 punkty 

V miejsce-8 punktów                                                          XI miejscer-2 punkty 

VI miejsce-7 punktów                                                XII miejsce-1 punkt;… i kolejne po 1 
punkcie 

 W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów, zespoły znajdujące się ex aequo 
otrzymują liczbę punktów przypisaną do zajętego miejsca. Kolejne zespoły zajmują 



miejsca, które wypadają zgodnie z kolejności np. 2 zespoły mają jednakową ilość 
punktów zajmują miejsce 2, czyli każdy zespół otrzymuje 12 punktów. Następny 
zespół po nich zajmuje natomiast 4 miejsce, gdyż jest 4 w klasyfikacji.  

 Do ogólnej punktacji jest wliczana suma punktów uzyskanych przez czterech 
zawodników w dwóch rzutach. 

 


