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Hala Sportowa

przy Zespole Szkół w Werbkowicach

Kalendarz
IMPREZ

SPORTOWO-REKREACYJNYCH
NA ROK 2017

MODA NA SPORT
Gmina Werbkowice 2017

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy,
mieszkańcy sołectw, rodzice, działacze, uczniowie.

Sport i rekreacja są jednym z kluczowych elementów życia społecznego. Niemal od
urodzenia człowiek przejawia naturalną potrzebę ruchu. Wszelkiego rodzaju ćwiczenia
rozwijają somatyczne i motoryczne właściwości organizmu. Mają one wpływ na zdrowie
psychofizyczne i warunkują prawidłowy rozwój człowieka. W dobie szybkiego rozwoju
cywilizacji poważnym zagrożeniem staje się ekspansja chorób cywilizacyjnych. Aktywność
fizyczna jest już nie tylko naturalną potrzebą, ale również działaniem profilaktycznym.
Pozwala w znacznym stopniu ustrzec się przed wieloma chorobami. Dlatego też rozwój
sportu jest już nie tylko elementem prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa czy
też wartościową formą spędzania czasu wolnego. Jest przede wszystkim narzędziem
przeciwdziałania wobec współczesnych zagrożeń zdrowia człowieka. Nakłady poniesione
dziś na rozwój sportu, na edukację sportową i promowanie dobrych nawyków
aktywności fizycznej są nakładami skierowanymi na promowanie zdrowego i sprawnego
społeczeństwa.
Przedstawiony w kalendarzu wachlarz imprez sportowo-rekreacyjnych, których
adresatami będą dzieci przedszkolne, młodzież, osoby niepełnosprawne oraz osoby
dorosłe obok sprawdzianu naszej aktywności sportowej, samodyscypliny, zaangażowania,
odpowiedzialności, stanowi atrakcyjną ofertę promującą różnorodne działania na rzecz
różnych środowisk lokalnych.
Życzę, aby sport i rekreacja były wyzwaniem i życiową pasją, a nowa forma
współzawodnictwa, współpracy i integracji, została pozytywnie przyjęta przez środowiska
lokalne gminy i powiatu.
Zróbmy wspólnie wszystko, aby życie sportowe nasze i naszych dzieci było aktywne,
a każde boisko sportowe, plac zabaw, świetlica wiejska zapełnione były przez mieszkańców,
aktywnie uczestniczących w sporcie, rekreacji oraz kulturze.
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MODA NA SPORT
Gmina Werbkowice 2017
REGULAMIN
GRAND PRIX WERBKOWICE
W TENISIE STOŁOWYM

I. Cel.
1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży.
2. Aktywny wypoczynek w czasie wolnym od pracy.
3. Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w środowisku wiejskim.
4. Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy.
II. Organizator.
Hala Sportowa im. Bronisława Malinowskiego
przy Zespole Szkół w Werbkowicach
Gmina Werbkowice
Uczniowski Klub Sportowy Grot-Michał Werbkowice
III. Termin i miejsce.
Grand Prix Werbkowic w tenisie stołowym, odbędzie się w dniu .................. na Hali Sportowej przy Zespole
Szkół w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17.
IV. Zasady uczestnictwa.
W Grand Prix Werbkowic w Tenisie Stołowym mają prawo startu wszyscy zawodnicy licencjonowani i nie
licencjonowani, którzy uiszczą opłątę startową w wysokości 20 zł od zawodnika.
V. Zgłoszenia.
Zgłoszenia do udziału w Grand Prix należy składać do dnia ............ 2017 roku na adres: Hala Sportowa, ul. Jana
Pawła II 17, 22-550 Werbkowice, P. Ryszard Mazurkiewicz – kierownik hali sportowej lub tel. 512457051 lub w
trakcie zawodów.
VI. Zasady gry.
1. Turniej rozgrywaney będzie na hali sportowej w Werbkowicach.
2. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z przepisami PZTS.
3. Mecze rogrywane będą do 3 wygranych setów.
5. Wszystkich zawodników obowiązuje obuwie sportowe halowe oraz strój sportowy.
6. Zawody prowadzone są przez sędziów, decyzja sędziego nie podlega dyskusji i odwołania.
VII. Nagrody.
Za zajęcie I miejsca Puchar Wójta Gminy Werbkowice, oraz nagroda rzeczowa.
Za zajęcie II i VI miejsca Puchar Przewodniczącego Rady Gminy oraz nagroda rzeczowa.
Za miejsce I-XII zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
VIII. Sprawy różne.
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas
turnieju.
2. Organizatorzy nie odpowiadają za skutki kradzieży w trakcje trwania turnieju.
3. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i zawodów.
4. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom napoje chłodzące.
5. Ustala się wpisowe w wysokości 20 złotych od zawodnika.
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Gmina Werbkowice 2017

REGULAMIN
Integracyjnego Turnieju w Siatkówce
o Puchar Wójta Gminy Werbkowice

I. Cel.
1. Popularyzacja piłki siatkowej.
2. Aktywny wypoczynek w czasie wolnym od pracy.
3. Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców
gminy Werbkowice.
4. Integracja samorządów powiatu hrubieszowskiego.
II. Organizator.
Hala Sportowa im. Bronisława Malinowskiego
przy Zespole Szkół w Werbkowicach
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
przy współudziale:
- Gminy Werbkowice,
- Rady Gminy Werbkowice
III. Termin i miejsce.
Integracyjny Turniej w Siatkówce odbędzie się w dniu ..................roku /niedziela/ na Hali Sportowej w
Werbkowicach, początek godzina 1300.
IV. Zasady uczestnictwa.
W turnieju udział biorą drużyny, reprezentujące różne grupy zawodowe i społeczne /radni, sołtysi, pracownicy
samorządowi, strażacy, pracownicy firm. Dopuszcza się udział drużyn mieszanych – mężczyźni, kobiety. Każda
drużyna może liczyć 9 zawodników.
V. Zgłoszenia.
Zgłoszenia do udziału w turnieju należy składać do dnia ..........roku na adres: Hala Sportowa, ul. Jana Pawła II
17, 22-550 Werbkowice, lub telefonicznie Ryszard Mazurkiewicz, tel. 512 457 051.
VI. Zasady przeprowadzenia turnieju.
1. Mecze rozgrywane będą na Hali Sportowej Zespołu Szkół w Werbkowicach.
2. Drużyny powinny ale nie muszą posiadać jednolite stroje.
3. Co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie drużyn zobowiązani są do
przedstawienia sędziemu dołączoną do protokołu listę zawodników biorących udział w meczu.
4. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami Polskiej Ligi Siatkówki, z wyjątkiem gry „libero’’., do
dwóch wygranych setów.
5. Punktacja :
- mecz wygrany 2 pkt.
- mecz przegrany 0 pkt
6. System rozgrywek będzie podany w dniu zawodów /w zależności od ilości drużyn/.
7. O kolejności miejsc w turnieju decyduje :
- łączna ilość zdobytych punktów,
- bezpośredni mecz,
- lepszy /wyższy/ stosunek setów zdobytych do setów straconych,
- lepszy /wyższy/ stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
VII. Nagrody.
Za zajęcie I – III miejsca Puchar Wójta Gminy Werbkowice,
Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.
VIII. Sprawy różne.
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników
podczas turnieju.
2. Organizatorzy nie odpowiadają za skutki kradzieży w trakcje trwania turnieju.
3. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i zawodów.
6. Ustala się wpisowe w wysokości 100 zł od drużyny.
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REGULAMIN
SŁODKIE IGRZYSKA PRZEDSZKOLAKÓW

MODA NA SPORT
Gmina Werbkowice 2017
REGULAMIN
OTWARTE MISTRZOSTWA
w Tenisie Stołowym

I. Cel.
1.
2.
3.
4.
5.

Promowanie różnorodnych form aktywności ruchowej wśród przedszkolaków.
Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki wśród najmłodszych dzieci.
Kształtowanie pozytywnych postaw poprzez rywalizację sportową.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Promocja gminy Werbkowice.

II. Organizator.
Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Werbkowicach
przy współudziale:
- Gminy Werbkowice
- Szkół Podstawowych z terenu gminy Werbkowice
- Przedszkola Samorządowego BAJKA w Werbkowicach
- Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach
III. Data i miejsce.
Igrzyska odbędą się w dniu ........ roku, początek godz. 10.00 na Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego
przy Zespole Szkół w Werbkowicach.
IV. Zasady uczestnictwa.
Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców:
1/ drużyna – 3-4 latki (3 dziewczynki, 3 chłopców),
2/ drużyna – 5-6 latki (3 dziewczynki, 3 chłopców),
Każda placówka z gminy Werbkowice ma prawo wystawić jedną 3 osobową reprezentację dziewcząt i chłopców
w kat. 3-4 latki, 5-6 latki.
V. Zgłoszenia.
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy składać do dnia ......... roku pisemnie na załączonych formularzach,
dostępnych na stronie internetowej (werbkowice.pl. sport) lub telefonicznie: P. Ryszard Mazurkiewicz
– kierownik hali sportowej (512 457 051)
VI. Konkurencje.
1. Gminny test sprawności.
VII Zasady przeprowadzenia konkurencji.
1. Bieg po kopercie 5 x 3 metry.
Wykonanie: na wybranym miejscu oznaczonym chorągiewkami prostokąt o wymiarach 5 x 3 m.
Na sygnał gwizdkiem start z wysokiej pozycji po komendzie „gotów”. Bieg sprintem drogą B-E-C-D-E-A
omijając chorągiewki bez dotykania ich. Bieg w ten sposób wykonywany jest trzykrotnie. Po trzeciej rundzie
dotknięcie chorągiewki A powoduje zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą.
Ocena: wynik próby stanowi czas, jaki został uzyskany w trzech nieprzerwanych biegach zygzakiem.

I. Cel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Popularyzacja tenisa stołowego.
Wyłonienie najlepszych, utalentowanych zawodników.
Propagowanie różnorodnych form aktywności ruchowej.
Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w środowisku wiejskim,
Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy i powiatu.
Promocja gminy Werbkowice oraz powiatu hrubieszowskiego.

II. Organizator.
Hala Sportowa im. Bronisława Malinowskiego
przy Zespole Szkół w Werbkowicach
przy współpracy:
Uczniowski Klub Sportowy GROT-MICHAŁ Werbkowice
III. Termin i miejsce.
Otwarte Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, odbędą na Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Werbkowicach w
dniu ........................, początek godzina 11.00
IV. Zasady uczestnictwa.
1/ W Mistrzostwach udział biorą wszyscy zainteresowani zawodnicy samorządowi z gmin powiatu
hrubieszowskiego.
2/ Mistrzostwa rozgrywane będą w następujących kategoriach wiekowych:
1/ kobiet – 20-50 lat
2/ kobiet – 50+
3/ mężczyzn - 20-50 lat
4/ mężczyzn – 50+
V. Zgłoszenia.
Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach należy składać do dnia 8.12.2016 roku na adres: Hala Sportowa, ul.
Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice, lub telefonicznie Ryszard Mazurkiewicz, tel. 512 457 051.
Przyjmowane będą zgłoszenia w trakcie zawodów.
VI. Zasady przeprowadzenia turnieju.
1. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników w danej kategorii wiekowej.
2. Mistrzostwa prowadzone będą zgodnie z przepisami PTS.
VII. Nagrody.
Za zajęcie I miejsca w każdej z kategorii wiekowej – puchary.
Za zajęcie miejsca I-VI pamiątkowe dyplomy.
VIII. Sprawy różne.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas
zawodów.
2. Organizator nie odpowiadają za skutki kradzieży w trakcje trwania zawodów.
3. Organizator nie ubezpieczają zawodników i zawodów.
4. Interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
5. Ustala się startowe w wysokości 10 zł. od zawodnika.
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REGULAMIN
TURNIEJ ORLIK CUP
O PUCHAR WÓJTA GMINY

I. Cel.
1.
Popularyzacja piłki nożnej.
2.
Aktywny wypoczynek w czasie wolnym od pracy.
3. Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w środowisku wiejskim.
4. Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy oraz powiatu.
5. Promocja miasta Hrubieszów i gminy Werbkowice.

2. Próba skoczności (mocy) (skok w dal z miejsca).
Wykonanie: badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią - lekkie
pochylenie tułowia, ugięcie nóg z równoczesnym zamachem ramion dołem w tył - wymach ramion w przód energiczne odbicie obunóż od podłoża i skok jak najdalej.
Ocena: z dwóch skoków mierzonych do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę ustala się najdłuższy (w
cm).

II. Organizator.
Hala Sportowa im. Bronisława Malinowskiego
przy Zespole Szkół w Werbkowicach
Gmina Werbkowice
Miasto Hrubieszów
III. Termin i miejsce.
Turniej ORLIK CUP 2016, odbędzie się w dniu 8 października 2016 roku na obiekcie ORLIK przy Hali Sportowej,
początek godz. 13.00.

3. Próba zwinności (bieg wahadłowy 4 x 5 m)
Wykonanie: przygotowanie miejsca próby z dwiema liniami odległymi od siebie o 5 metrów z zaznaczonymi
na nich zewnętrznie kołem o promieniu 100 cm. Wysoki start w półkolu przed linią 1 - bieg do drugiego koła
na linii 2 w którym są dwa klocki - zabranie jednego klocka - bieg z nim z powrotem na linie startu - położenie
klocka w półkolu - bieg po drugi klocek - powrót i położenie klocka w półkolu przed linią 1.
Ocena: z dwóch prób należy wpisać lepszy wynik z dokładnością do 0,1 s.

IV. Zasady uczestnictwa.
W Turnieju Samorządowym mają prawo startu wszystkie drużyny samorządowe, które dokonają zgłoszenia
oraz uiszczą opłatę startową. Każda drużyna może liczyć 12 zawodników.
V. Zgłoszenia.
Zgłoszenia do udziału w turnieju należy składać do dnia 5 października 2016 roku na adres: Hala Sportowa, ul.
Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice, P. Ryszard Mazurkiewicz – kierownik hali sportowej lub tel. 512457051.
VI. Zasady przeprowadzenia turnieju.
1. Mecze rozgrywane będą na boisku ORLIK w Werbkowicach.
2. Drużyny powinny ale nie muszą posiadać jednolite stroje.
3. Co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie drużyn zobowiązani są do
przedstawienia sędziemu dołączoną do protokołu listę zawodników biorących udział w meczu.
4. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN.
5. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.
VII. Zasady gry.
1. Mecze rozgrywane będą na boisku ORLIK o wymiarach 50mx30xm.
2. W turnieju udział biorą drużyny 6 osobowe (5 w polu i bramkarz).
3. Każda drużyna może dokonać dowolną ilość zmian w czasie meczu.
4. Czas gry 2 x 10 minut, z przerwą 2 minutową.
5. Wszystkich zawodników obowiązuje obuwie sportowe odpowiednie do gry na sztucznej trawie oraz
stroje sportowe.
6. Zawody prowadzone są przez sędziów, decyzja sędziego nie podlega dyskusji i odwołania.
VIII. Nagrody.
Za zajęcie I miejsca Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszów.
Za zajęcie miejsca II-III Puchar Wójta Gminy Werbkowice.
Wszystkie startujące drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.
IX. Sprawy różne.
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników
podczas turnieju.
2. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i zawodów.
3. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom napoje chłodzące oraz gorący posiłek.
4. Każda drużyna uczestnicząca w turnieju obowiązana jest wpłacić wpisowe w wysokości 100 zł.

VIII. Klasyfikacja.
Ustala się następującą punktację w konkurencjach:
I miejsce – 12 pkt,
II miejsce – 10 pkt,
III miejsce – 8 pkt,
IV miejsce – 6 pkt,
V miejsca – 4 pkt,
od VI miejsca po – 2 pkt.
Do punktacji zespołowej w kategoriach wiekowych, zalicza się 2 najlepsze wyniki (dziewcząt i chłopców).
VIII. Nagrody.
I-III miejsce w każdej kategorii – Puchar Wójta Gminy.
od miejsca IV – statuetki,
I-X miejsce – pamiątkowe dyplomy.
IX. Sprawy różne.
1. Organizator zapewnia wszystkim startującym zawodnikom napoje oraz słodycze.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle niniejszego regulaminu rozstrzyga organizator.
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I. Cel.
1.
2.
3.
4.
5.

REGULAMIN
TURNIEJ ORLIK CUP 2017

Popularyzacja piłki nożnej.
Aktywny wypoczynek w czasie wolnym od pracy.
Integracja samorządów powiatu hrubieszowskiego.
Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w gminie i powiecie.
Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy oraz powiatu.

II. Organizator.
Hala Sportowa im. Bronisława Malinowskiego
przy Zespole Szkół w Werbkowicach
Gmina Werbkowice
III. Termin i miejsce.
Turniej ORLIK CUP 2015, odbędzie się w dniu ...... roku na obiekcie ORLIK przy Hali Sportowej, początek godz.
13.00.
IV. Zasady uczestnictwa.
W Turnieju mają prawo startu wszystkie drużyny, które dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową. Każda
drużyna może liczyć 12 zawodników. W drużynie grają wyłącznie samorządowy /pracownicy urzędu, radni,
sołtysi, którzy ukończyli 20 rok życia.
V. Zgłoszenia.
Zgłoszenia do udziału w turnieju należy składać do dnia ......... roku na adres: Hala Sportowa, ul. Jana Pawła II
17, 22-550 Werbkowice, P. Ryszard Mazurkiewicz – kierownik hali sportowej lub tel. 512457051.
VI. Zasady gry.
1. Mecze rozgrywane będą na boisku ORLIK o wymiarach 50mx30xm.
2. W turnieju udział biorą drużyny 6 osobowe (5 w polu i bramkarz).
3. Każda drużyna może dokonać dowolną ilość zmian w czasie meczu.
4. Czas gry 2 x 10 minut, z przerwą 2 minutową.
5. Wszystkich zawodników obowiązuje obuwie sportowe odpowiednie do gry na sztucznej trawie oraz
stroje sportowe.
6. Zawody prowadzone są przez sędziów, decyzja sędziego nie podlega dyskusji i odwołania.
VII. Nagrody.
Za zajęcie I –III miejsca Puchar Starosty Powiatu Hrubieszowskiego,
Za zajęcie IV-VI miejsca Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszów.
Wszystkie startujące drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.
VIII. Sprawy różne.
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników
podczas turnieju.
2. Organizatorzy nie odpowiadają za skutki kradzieży w trakcje trwania turnieju.
3. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i zawodów.
4. Kierownicy /kapitanowie/ zespołu maja obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju oraz zapoznać
z nim zawodników swojego zespołu.
5. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom napoje chłodzące oraz gorący posiłek.
6. Każda drużyna uczestnicząca w turnieju obowiązana jest wpłacić wpisowe w wysokości 100 zł.

6. Klasyfikacja.
Ustala się następującą punktację w poszczególnych konkurencjach:
I-miejsce
- 30 pkt,
II miejsce
- 25 pkt,
III miejsce
- 20 pkt,
IV miejsce
- 15 pkt,
V miejsce
- 10 pkt,
od VI miejsca - 5 pkt.
O zwycięstwie decyduje najwyższa ilość zdobytych punktów przez sołectwo we wszystkich
konkurencjach.
7. Nagrody.
Za zajęcie miejsca I-III Puchar Wójta Gminy oraz drobne nagrody rzeczowe.
Wszystkie startujące reprezentacje otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
8. Sprawy różne.
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników w
czasie igrzysk.
2. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i zawodów.
3. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom napoje oraz gorący posiłek.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu, rozstrzyga wyłącznie organizator.
5. Ustala się wpisowe od drużyny sołeckiej w wysokości 50 zł.

MODA NA SPORT
Gmina Werbkowice 2017

REGULAMIN
GMINNY TURNIEJ SOŁECTW

1. Cel.
Popularyzacja sportu powszechnego i rekreacji wśród mieszkańców gminy Werbkowice.
Aktywny wypoczynek w czasie wolnym od pracy.
Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy i powiatu.
Promocja gminy oraz sołectw, regionu Gotanii.
2. Organizator.
Hala Sportowa im. Bronisława Malinowskiego przy Zespole Szkół w Werbkowicach
przy współudziale
Gminy Werbkowice
Gmina Hrubieszów
Rady Sołeckiej Wsi Kotorów
Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach
Rad Sołeckich gminy Werbkowice
OSP Gminy Werbkowice
3. Zasady uczestnictwa.
W pierwszej edycji Gminnego Turnieju Sołectw udział biorą reprezentacje sołectw Gminy Werbkowice oraz
gminy Hrubieszów. Każde sołectwo ma prawo wystawić reprezentację sołecką, w ilość zapewniającą udział
we wszystkich konkurencjach.
4.Termin i miejsce.
Impreza odbędzie się w dniu .......... roku, godz. 14.00 na terenach zielonych - Wioska Gotów w
Kotorowie.
5. Konkurencje.
I.
Przeciąganie liny – konkurencja drużynowa, sołectwo wystawia drużynę 6 osobową. System
rywalizacji określony zostanie w dniu zawodów i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.
Drużyny walczą do dwóch wygranych.
II.
Zebranie jaj w 30 sekund – konkurencja drużynowa. Sołectwo ma prawo wystawić 2 osobowa
drużynę, która ma do dyspozycji 2 jaja. Zawodnicy stoją naprzeciw siebie w odległości 6m, jeden
z zawodników wyjmuje z koszyka jajko i rzuca/podaje do partnera, który łapie jajko i wkłada do
swojego koszyka, następnie wykonuje rzut drugim jajkiem do swojego partnera. Wygrywa zespół,
który zbierze jak najwięcej jaj w czasie 30 sekundowej próby. W przypadku zbicia obu jaj próba
zostaje zakończona.
III.
Zbijanie balonów cepami - startuje sołtys wsi lub przewodniczący rady sołeckiej. Każdy zawodnik
otrzymuje 10 nadmuchanych powiązanych razem balonów. Zadaniem zawodnika jest w jak
najszybszym czasie zlikwidować wszystkie balony. O zwycięstwie decyduje najlepszy czas wykonania
zadania.
IV.
Slalom Sołtysa – konkurencja drużynowa. Drużynę stanowią: 1 kobieta i 1 mężczyzna. Konkurencja
polega na pokonaniu przez każdego zawodnika wyznaczonego toru przeszkód, niosąc kubeczek
wypełniony wodą. Serie na czas.
O zwycięstwie decyduje ogólny czas uzyskany przez drużynę.
V.
Bieg w workach – konkurencja drużynowa. Drużynę stanowią 1 chłopiec i 1 dziewczynka (do 12l).
Startuje jedna osoba, która biegnie/skacze w worku z linii startu na linię mety, tam następuje
zmiana, drugi zawodnik biegnie/skacze w worku na linię mety. O zwycięstwie decyduje najlepszy
czas uzyskany przez drużynę.
VI.
Picie mleka przez rurkę – sołectwo zgłasza do konkurencji 1 osobę. Na sygnał sędziego wszyscy
zawodnicy zaczynają pić mleko przez rurkę, wygrywa zawodnik, który pierwszy wypije mleko.

MODA NA SPORT
Gmina Werbkowice 2017
REGULAMIN
TURNIEJ RODZINNY - 4 EDYCJE

I. Cel.
1. Promowanie różnorodnych form aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców.
2. Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki aktywnej.
3. Kształtowanie pozytywnych postaw poprzez rywalizację sportową.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia.
5. Promocja gminy Werbkowice.
II. Organizator.
Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Werbkowicach
przy współudziale:
- Gminy Werbkowice
- Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach
III. Data i miejsce.
Impreza odbędzie się w dniu .............roku, początek godz. 13.00 na Hali Sportowej przy Zespole Szkół w
Werbkowicach.
IV. Zasady uczestnictwa.
Impreza rodzinna z udziałem zainteresowanych rodzin /dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie/.
V. Zgłoszenia.
Udział w imprezie jest dowolny, bez ograniczeń.
VI. Blok sportowy.
Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.
Konkurencje dostosowane do predyspozycji i możliwości fizycznych dzieci.
VII Blok kulturalno-integrujący.
Wspaniałą zabawa przy muzyce, spotkania integrujące rodziców, wiele niespodzianek i atrakcji.
VIII. Nagrody.
Za aktywny udział w imprezie wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

MODA NA SPORT
Gmina Werbkowice 2017
REGULAMIN IMPREZY MARSZ KU ZDROWIU
„I Werbkowicki Marsz z Kijkami”

I. Cel.
1. Propagowanie nordic walking marsz z kijkami jako formy aktywności ruchowej.
2. Aktywny wypoczynek w czasie wolnym od pracy.
3. Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w środowisku wiejskim.
4. Popularyzacja sportu powszechnego oraz imprez masowych w gminie Werbkowice.
5. Propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów.
II. Organizator.
Hala Sportowa im. Bronisława Malinowskiego
przy Zespole Szkół w Werbkowicach
przy współudziale:
- Urzędu Gminy Werbkowice,
- Urzędu Miasta Hrubieszów,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach,
- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Werbkowicach,
- Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Werbkowice.
III. Termin i miejsce.
1. I Werbkowicki Marsz z Kijkami odbędzie się w dniu ..... roku /niedziela/ na wyznaczonym szlaku w
Werbkowicach. Start i meta na terenach zielonych, park, amfiteatr.
2. Impreza rozpoczyna się o godz. 14.00.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych.
IV. Uczestnictwo.
1. W imprezie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Werbkowice i nie tylko, bez względu na wiek i płeć,
które pragną aktywnie spędzić wolny czas.
2. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Imprezy i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
3. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w marszu za zgodą i opieką rodziców lub opiekunów
prawnych.
4. Uczestnicy imprezy są zobowiązani przed jej rozpoczęciem do podpisania oświadczenia:
- o dobrowolnym uczestnictwie w imprezie,
- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wysiłku fizycznym jakim jest marsz z
kijkami,
- oświadczenia o akceptacji i przestrzegania regulaminu imprezy.
5. Formularz oświadczenia udostępnia organizator.
V. Zgłoszenia.
Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.werbkowice.pl. lub osobiście w czasie trwania imprezy.
VI. Opłaty.
Każdy dorosły uczestnik wpłaca startowe w wysokości 5 zł. Dzieci są zwolnione z opłaty.

VII. Nagrody.
Wszyscy uczestnicy, biorący udział w marszu otrzymają po jego zakończeniu pamiątkowe znaczki oraz gorący
posiłek (grochówkę).
IX. Program.
Blok rekreacyjno-sportowy
- godz. 14.00 – zbiórka na terenach zielonych park, amfiteatr, przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja uczestników.
- godz. 14.15 – uroczyste otwarcie imprezy – amfiteatr.
- godz. 15.00 - wymarsz wszystkich uczestników marszu ku zdrowiu na wyznaczoną trasę,
- godz. 15.30 – 16.00 powitanie na mecie wszystkich uczestników marszu, wręczanie pamiątkowych
znaczków.
Blok medyczny
- godz. 14.30 - biała niedziela, praca personelu medycznego – mierzenie ciśnienia, inne badania - lek.
kardiolodzy, pielęgniarki, terapeuci.
- godz. 14.30 - prelekcja, instruktaż na temat uprawiania tej formy sportu instruktor, trener nordic walking.
- godz. 16.00 – prelekcja na temat zdrowego stylu życia, zagrożenia, przyczyny, uzależnienia – lekarz medycyny,
terapeuta, psycholog.
- godz. 17.00 - pokaz ratownictwa medycznego – udzielanie pierwszej pomocy.
Blok kulturalny
- od godz. 13.00 muzyka, informacje na temat imprezy, komunikaty.
- godz. 14.00 otwarcie małego miasteczka namiotowego z atrakcjami kulinarnymi, prezentacja sołectw.
- godz. 15.10 - koncerty zespołów.
- godz. 14.00 - 19.00 - inne atrakcje i niespodzianki.
- godz. 15.00 - 17.00 – strażacka grochówka dla wszystkich uczestników imprezy.
VIII. Sprawy różne.
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
2. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników imprezy.
3. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator.
4. Każdy uczestnik marszu otrzyma pamiątkowy znaczek z tej imprezy.
5. Wszyscy uczestnicy imprezy zostaną poczęstowani strażacką grochówką.

