
TURNIEJ WSI  

NIEDZIELA KADZIDLAŃSKA 2016r. 
 

I. ZASADY OGÓLNE 

 
Turniej Wsi rozgrywany będzie 4 września 2016 roku na scenie oraz na terenie 

Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle w ramach imprezy „Niedziela 

Kadzidlańska”. 

 W turnieju mogą wziąć udział drużyny ze wszystkich wsi Gminy Kadzidło. 

 4-go września odbędzie się  11 konkurencji  

 Organizator powołuje Jury, które będzie czuwać nad przebiegiem 

konkurencji turniejowych. 

 Regulamin Turnieju Wsi zatwierdza Wójt Gminy   

 Zgłoszenia wsi do dnia 1 września 2016r. w Centrum Kultury Kurpiowskiej 

im. ks. M. Mieszki w  Kadzidle. 

 

II. PUNKTACJA 

 

 Konkurencje sportowe bądź wymierne czasowo lub ilościowo 

otrzymują następującą punktacje: 

I   miejsce – 30 pkt. 

II  miejsce – 28 pkt. 

III miejsce – 26 pkt. 

IV miejsce – 24 pkt. itd 

Konkurencje nie obstawione – 0 pkt. 

Konkurencje inne – punktacja w regulaminie 

 Łączną notę drużyny daje suma punktów ze wszystkich 

konkurencji.  

 

III. NAGRODY 

 
 Zwycięskie drużyny otrzymają nagrody pieniężne. Nagrody zostaną 

wypłacone przedstawicielom reprezentującym poszczególne wsie  

z przeznaczeniem na wykorzystanie przez wiejskie społeczności. 

 Pozostałe drużyny otrzymają pieniężne nagrody pocieszenia. 

 

 

 

 



IV. INFORMACJE DODATKOWE 
 

 Kapitanowie drużyn biorących udział w Turnieju Wsi powinni zgłosić się do 

organizatora na 15 min. przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy. 

 Zawodnicy indywidualni biorący udział w danej konkurencji, jeśli nie 

zgłoszą się na czas jej rozpoczęcia nie będą mogli wziąć w niej udziału. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi 4września w trakcie imprezy „Niedziela 

Kadzidlańska”. 

 Wyniki ogłoszone przez Jury są ostateczne. 

 Zawodnicy  mogą brać udział w dwóch konkurencjach 

 

WIENIEC DOŻYNKOWY  

  

 Polega na wykonaniu tradycyjnego wieńca dożynkowego  

 Wielkość ,forma, technika wykonania  dowolna 

 Wieniec należy przynieść do Kościoła na Mszę Św. 4 września na godz. 

12.00  przez przedstawicieli wsi. 

 Wieńce zostaną przeniesione /w  dożynkowym korowodzie/ do Zagrody 

Kurpiowskiej . 

 Wieńce zostaną umieszczone w Urzędzie  Gminy w Kadzidle. 

 Konkurencja nie oceniana, każda wieś za wykonany wieniec otrzyma 

nagrodę pieniężną. 

 

I. STÓŁ KURPIOWSKI  

 

 Konkurencja dla wsi 

 Każda wieś przygotowuje dowolne dania kurpiowskie /min. 3 potrawy,max.5 

potraw/ 

Dania mogą być różne, a ich udekorowanie może zawierać elementy 

kurpiowskie 

 Każda wieś ma do dyspozycji stół o wymiarach około 1m x1m, który winien 

być ozdobiony dowolnym elementem kurpiowskim /np. lalki, serwetki, 

kwiaty bibułowe/   

 Stół musi być gotowy na godz.13.00 w Zagrodzie Kurpiowskiej 

 Podczas oceny Jury przedstawiciel wsi, po krótce musi zaprezentować  

i omówić przygotowane potrawy  

 Przy stole podczas oceny może znajdować się tylko 1 osoba ze wsi 

 Za te konkurencję można otrzymać od 0 pkt.  do 30  pkt. 

UWAGA: Nie ma możliwości podgrzewania potraw na miejscu  

w Zagrodzie Kurpiowskiej. 

    Wszystkie niezbędne naczynia, sztućce, obrusy przedmioty niezbędne   

    do prezentacji i serwowania potraw wieś zabezpiecza we własnym      

    zakresie 



 

II. W RODZINIE SIŁA… 

 

 Konkurencja dla rodzin 

 W konkurencja bierze udział najbliższa rodzina, każda wieś wystawia  

1 rodzinę , która ma za zadanie zaprezentować dowolny program artystyczny   

 Przez  członków  najbliższej  rodziny  rozumie  się:  rodziców, dziadków 

rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, 

dzieci, wnuki /skoligacenie potwierdza sołtys danej wsi/ 

 Forma prezentacji dowolna, ilość występujących od min.3 osób do max.10 

osób 

 Występ nie może przekroczyć 10 minut 

 Wieś otrzymuje za udział 30 pkt  

UWAGA: Obowiązkowo w programie wykonanie jednej pieśni 

kurpiowskiej max. 3 zwrotki /śpiew solo bądź grupowy/  

 

III. „JANKO MUZYKANT”  MUZYCZNY TALENT  

 

 Każde sołectwo prezentuje swój talent muzyczny  

 Wieś wystawia 1 zawodnika muzyka, grajka, /może to być amator –muzyk, 

osoba po szkole muzycznej jak również osoba  ucząca się grać/ 

  Zawodnik musi zaprezentować swój talent muzyczny w grze na dowolnie 

wybranym przez siebie instrumencie. 

 Muzyk wykonuje wcześniej przygotowany ,dowolny repertuar 

 Czas prezentacji max.5 minut 

 Wieś otrzymuje za udział 20 pkt 

 

IV.  SUKIENKA Z PAPIERU GAZETOWEGO 

 

 Wieś wcześniej przygotowuje suknię wykonano całkowicie z papieru 

gazetowego, połączenia papieru mogą być wykonane za pomocą 

nitek/zszyte/ zszywek, spinaczy, szpileczek 

 Suknię musi zaprezentować modelka na scenie przez około 2 minut ,wieś 

przygotowuje podkład muzyczny do prezentacji/dowolny i w dowolnej 

formie/  

 Prezentacja będzie odbywać się na scenie w Zagrodzie Kurpiowskiej 

 Zawodnik sam przygotowuje rekwizyty i stroje niezbędne do pokazu 

 Wieś otrzymuje 20 pkt za udział 

 

 

 

 

 



V. „DLACZEGO  KOCHAM KURPIE” 

 

 Wieś wystawia jednego zawodnika. 

 Zawodnik przygotowuje mini odczyt na temat „Dlaczego kocham Kurpie” 

 Odczyt nie może być dłuższy niż 2 minuty/ forma  literacka dowolna/ 

 20 pkt za udział 

 

VI.  „BUKIET Z KWIATÓW POLNYCH I TRAW”  
 

 Konkurencja dla wsi 

 Każda wieś ma za zadanie  wykonać  jak najbogatszy  bukiet z polnych 

kwiatów , traw, gałęzi ,dopuszcza się kwiaty z rabatek ogródkowych 

 Cała kompozycja powinna być ułożona w koszu, dzbanku czy naczyniu tak, 

żeby była gotowa do wyeksponowania na scenie podczas imprezy 

 Komisja będzie brała pod uwagę wielkość bukietu, jego różnorodność oraz 

kompozycję 

 Bukiet musi być dostarczony 4 września br. do godz.12.30 pod scenę w 

Zagrodzie Kurpiowskiej 

 20 pkt za udział 

 

VII. PRZECIĄGANIE  LINY 

 

 Startują drużyny 5-cio osobowe. 

 Przy rozpoczęciu każdego przeciągania pierwszy ciągnący  zawodnik 

powinien trzymać linę możliwie jak najbliżej skrajnej tasiemki, oznaczenia 

 Lina  oznakowana jest w środku widocznym znakiem (przewiązana szarfa). 

 Naprzeciwko siebie stają dwie drużyny i na sygnał sędziego (gwizdek) 

przeciągają linę. 

 Wygrywa drużyna, która jako pierwsza przeciągnie znacznik (punkt 

oznaczony szarfą) za granicę swojej strefy wyznaczoną linią na podłożu. 

 Odległość między strefami wynosi 2 metry. 

 W przypadku puszczenia liny lub też „rozpadu” drużyny wygrywa zespół 

przeciwny. 

 O zwycięstwie jednej z drużyn informuje sygnał sędziego (gwizdek). 

 Nie można owijać liny wokół dłoni, rąk, tułowia jak również ciągnięcia liny 

przodem przełożonej przez plecy. 

 Uczestnicy konkurencji mogą startować w obuwiu typu: tenisówki, trampki, 

adidasy (zabronione jest używanie obuwia z kolcami lub kołkami o twardej 

podeszwie typu „traktory” oraz rękawiczek) 

 Stwierdzenie przez sędziego złamania przez zawodnika startującej drużyny 

któregokolwiek zapisu regulaminu dyskwalifikuje jego drużynę 

 Konkurencja będzie przeprowadzona systemem pucharowym bądź systemem 

„każdy z każdym” ,w zależności od ilości drużyn 



 

 

VIII. SZATKOWANIE KAPUSTY 

 

 Wieś wystawia dwóch zawodników –kobieta i mężczyzna 

 Konkurencja polega na szatkowaniu kapusty przy pomocy hebla -

szatkownicy do drewnianej beczki 

 Każda drużyna dostaje dwie kapusty o średnicy około 30 cm 

 Wygrywa drużyna, która w najkrótszym czasie przygotuje kapustę i ją 

poszatkują 

 

 

IX. SKOKI PRZEZ SKAKANKĘ 

 

 Wieś wystawia dwóch zawodników – kobietę i mężczyznę 

 Zawodnik ma za zadanie w jak najkrótszym czasie skokami obunóż przez 

skakankę pokonać wyznaczony odcinek 7 metrów,zawrócić i w ten sam 

sposób dotrzeć na linię startu, tam przekazuje skakankę partnerce,która ma za 

zadanie w ten sam sposób pokonać tą samą trasę /w tą i z powrotem/ 

 Łączna długość trasy do pokonania 14 metrów 

 Liczy się łączny czas uzyskany przez obydwoje zawodników 

 Punktowany jest czas wykonania zadania 

 Skakanki zabezpiecz organizator /długość skakanki 2,60 cm bez rączek/ 

 

 

X. RZUT  KOSTKĄ 

 

 Wieś wystawia jednego zawodnika -mężczyzna 

 Konkurencja polega na rzucie kostką słomy  

 Punktowana jest odległość rzutu 

 

 

XI. „BICIE JAJ „ 

 

 Wieś wystawia jednego zawodnika -kobieta 

 Na trawie ułożone zostaje 5 nadmuchanych balonów związanych razem 

sznurkiem . 

  Zadanie polega na przebiciu balonów przy pomocy cepa  w jak najkrótszym 

czasie  

 


