
 

 

1. CEL WSPÓŁZAWODNICTWA 
� integracja mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Postomino 
� rywalizacja sportowa i rekreacja mieszkańców Gminy Postomino 
� promocja zdrowego stylu życia poprzez uprawianie różnego rodzaju sportów oraz masowej rekreacji ruchowej  

i czynnego wypoczynku 
� wyłonienie najbardziej usportowionego sołectwa 

2. ORGANIZATOR 
� Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

3. ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA, TERMIN, MIEJSCE 
� 27 kwietnia 2013 r. – Turniej Tenisa Stołowego Sołectw o Puchar Wójta Gminy Postomino – Zespół Szkół  

w Pieszczu 
� 18 maja 2013 r. – Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Postomino – eliminacje – boiska  

„Orlik 2012” 
� 15 czerwca 2013 r. – Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Postomino – finały – boisko  

„Orlik 2012” w Postominie 
� 12 października 2013 r. – Sportowy Przekładaniec Lekkoatletyczny Sołectw o Puchar Wójta Gminy 

Postomino – stadion im. Z. Galka w Postominie 
� 16 listopada 2013 r. – Turniej Warcabowy Sołectw o Puchar Wójta Gminy Postomino – Szkoła Podstawowa  

w Staniewicach 
� 30 listopada 2013 r. – Turniej Piłki Siatkowej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Postomino – eliminacje – sale 

sportowe szkół 
� 14 grudnia 2013 r. – Turniej Piłki Siatkowej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Postomino – finały – Zespół 

Szkół w Postominie 
4. UCZESTNICY 

Uczestnikami XVI Współzawodnictwa Sportowo-Rekreacyjnego Sołectw Gminy Postomino w 2013 roku mogą być 
reprezentacje Sołectw, zgłoszone do poszczególnych turniejów. Sołectwa wystawiają wyłącznie jedną drużynę do 
poszczególnych konkurencji. W skład drużyny wchodzą mieszkańcy danego sołectwa. 
5. PUNKTACJA 

Punktacja XVI Współzawodnictwa Sportowo-Rekreacyjnego Sołectw Gminy Postomino w 2013 roku naliczana 
będzie wg klucza: I miejsce – 15 pkt., II miejsce – 14 pkt i kolejno, malejąco do miejsca XIV – 2 pkt, miejsce XV  
i kolejne otrzymują 1 pkt. 

O zajętym miejscu do powyższej punktacji decyduje zajęte miejsce w grach zespołowych, łączny czas osiągnięty 
przez zawodników wchodzących w skład drużyny lub też ich łączny wynik. 

W przypadku zajęcia przez 2 lub więcej drużyn tego samego miejsca, gdy nie ma możliwości dogrywki lub 
szczegółowy regulamin turnieju nie przewiduje innego rozstrzygnięcia ostatecznej klasyfikacji punktację za 
poszczególne miejsca wg klucza sumuje się i dzieli przez liczbę sołectw ex aequo. 
6. NAGRODY 

� w poszczególnych turniejach – puchary i dyplomy oraz dodatkowe nagrody rzeczowe 
� w klasyfikacji ogólnej XVI Współzawodnictwa Sportowo-Rekreacyjnego Sołectw Gminy Postomino w 2013 roku: 

- za miejsce I – „przechodni” Puchar Wójta Gminy Postomino” (puchar „na własność” otrzymuje Sołectwo, które 
3-krotnie rok po roku będzie zwycięzcą Współzawodnictwa – zwycięzca z roku 2012 – Sołectwo Postomino 
otrzymało Puchar po raz drugi) 

- za miejsca I-VI – nagrody finansowe na zakup nagród rzeczowych i dyplomy 
- pozostałe miejsca – dyplomy 
- nagrody i wyróżnienia dla lokalnych animatorów sportu i rekreacji 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
� każdy z etapów Współzawodnictwa odbędzie się zgodnie z odrębnym, szczegółowym regulaminem, który 

dostarczony będzie Sołtysowi Wsi i dostępny na www.ckis.postomino.pl 
� w zależności od liczby zgłoszonych Organizator każdorazowo decyduje o systemie rozgrywek 
� Organizator zabezpiecza obsługę sędziowską Współzawodnictwa 
� sprzęt sportowy do rozegrania zawodów zabezpiecza Organizator 
� uczestnicy zmagań ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Organizatora 
� każdy z zawodników winien posiadać odpowiedni strój sportowy i miękkie obuwie, gdy zawody rozgrywane są  

w sali sportowej lub tzw. „Lanki” do gry na boiskach „Orlik 2012” (założone w szatni) 
� zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i p. poż. 
� Organizator nie zapewnia dojazdu i nie pokrywa kosztów podróży zawodników 
� zwycięzcy Współzawodnictwa Sołectw z roku 2012 rozstawiani będą do poszczególnych grup w grach 

zespołowych (w zależności od ilości zgłoszeń) pozostały skład grup ustalony będzie w drodze losowania 
� protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej podczas trwania zawodów, protesty rozpatruje Sędzia 

Główny Zawodów w uzgodnieniu z Organizatorem 
� podsumowanie Współzawodnictwa będzie miało miejsce pod koniec 2013 roku  
� wyniki poszczególnych zawodów publikowane będą na stronie www.ckis.postomino.pl 
� w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator 
 

ORGANIZATOR: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97, tel./fax. (59) 810-93-73, 
e-mail: ckis@postomino.pl www.ckis.postomino.pl 


