TURNIEJ RODZINNY
CEL: Wyłonienie najlepszych drużyn XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych oraz
popularyzacja aktywnego spędzanie czasu w środowiskach polonijnych.
MIEJSCE: Pułtusk
TERMIN: 23.09.2021r.
KATEGORIE WIEKOWE: W Turnieju Rodzinnym biorą udział rodziny polonijne.
Minimalna liczba członków każdej ze zgłoszonych rodzin to 3 osoby, w tym jedno dziecko do
lat 14. Kapitan drużyny rodzinnej podpisze oświadczenie, że osoby z jego drużyny są
spokrewnieni prawnie oraz że biorą pełną odpowiedzialność za udział w festynie.
SYSTEM ZAWODÓW:
1.

2.

3.
4.

Każda ze zgłoszonych rodzin będzie brała udział w eliminacjach na poziome I, które doprowadzą do
wyłonienia 30 zespołów – rodzin. Eliminacje na poziomie II wyłonią 4 rodziny, które będą rywalizowały w
półfinale, z których do finału przejdą zwycięzcy. Triumfatorem turnieju zostanie zwycięzca finału. Każdy
zawodnik startujący w konkurencji będzie mógł uczestniczyć w 10-sto minutowej rozgrzewce
w celu uniknięcia kontuzji, która będzie przygotowana przez organizatora.
W ramach eliminacji w Turnieju Rodzinnego rozegrane będą następujące konkurencje na:
POZIOM I /wszystkie zgłoszone rodziny biorą udział, startuje równocześnie 10 zespołów, którym w
kolejności
zajętego
miejsca
przydzielone
są
pkt
od
10
do
1/
- „latający dywan”: przenoszenie materaca przez rodziców i dzieci z1 dzieckiem na
materacu na odcinku 20m, na czas.
- skoki rodzinne : naprzemienne wykonanie przez rodzinę 20 skoków. Uczestniczą wszyscy zawodnicy z
rodziny wykonując po sobie w sumie 20 skoków do przodu uzyskując jak najdłuższą odległości dla rodziny.
- bieg z rakietami do tenisa stołowego z piłeczką do ping ponga odcinku 2 x 10m na czas.
W przypadku trudności wyłonienia 30 rodzin sędzia główny będzie uwzględniał zajęte miejsce danej rodziny
w pierwszej a potem w drugiej i w ostateczności w trzeciej konkurencji.
POZIOM II /30 rodzin po eliminacjach na poziomie I, startują równocześnie 3 rodziny, punktacja podobna
jak
na
poziomie
I/
- bieg w nartach rodzinnych na odcinku 10 m w jak najkrótszym czasie.
Poziom drugi wyłoni 4 rodziny , które w systemie pucharowym na poziomie III wyłonią finalistów festynu.
POZIOM III / półfinał i finał/
Przeciąganie liny przez trzech członków danej rodziny w półfinale
Rzuty piłką piaskowa o wadze 8kg/ dla osób dorosłych/, i 3 kg/ dla dzieci/ na odległość. Do wykonania trzy
próby metoda dowolną z miejsca. Trzy najlepsze rzuty/ suma trzech rzutów wyłonią zwycięską rodzinę

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1.
2.
3.
4.

Organizator zapewnia sprzęt sportowy, zabezpieczenie medyczne, wodę dla zawodników oraz skład
sędziowski.
Zawodników obowiązuje ubiór sportowy .
Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi Zawodów / Sędziemu
Głównemu.
Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju.

5.
6.
7.
8.

Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.
Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki.
Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych przez Organizatora.
Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych przez Organizatora.

/-/ORGANIZATORZY

