
Turniej Księstw 
Wierzbie, 23 sierpnia AD 2008 

REGULAMIN TURNIEJU 

 

 

I. ORGANIZATORZY I CELE 

1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe Panorama Wierzbia, 

Wierzbie 108, 48-316 Łambinowice, Tel. 607-446-439. 

2. Współorganizatorem Turnieju jest Urząd Gminy w Łambinowicach oraz Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbiu, Koło 

Gospodyń Wiejskich w Wierzbiu.  

3. Turniej współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego, w ramach 

konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu „Przedsięwzięcia promujące ideę wsi w 

wymiarze regionalnym” oraz ze środków Gminy Łambinowice, ma na celu promocję działań 

Odnowy wsi, a także promocję dziedzictwa kulturowego wsi.  

II. TERMIN I MIEJSCE 

4. Turniej rozegrany zostanie 23 sierpnia 2008 roku (sobota), w godzinach od 14:00 do 18:00, 

na boisku w Wierzbiu, gm. Łambinowice. 

III. UCZESTNICTWO 

5. W Turnieju może brać udział drużyna max. 5 osobowa, reprezentująca wieś biorącą udział 

w programie Odnowa wsi województwa opolskiego, bez względu na rok przystąpienia i jej 

status. 

6. Organizatorzy przewidują przyjęcie maksymalnie 8 drużyn po 5 uczestników każda. O 

wyborze drużyny do rozgrywek decydować będzie data wpływu zgłoszenia chęci udziału do 

organizatora. Zgłoszenia będą przyjmowane na specjalnym formularzu zgłoszeniowym 

stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Zgłoszenia będą przyjmowane na adres: 

Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe Panorama Wierzbia 

Wierzbie 108 

48-316 Łambinowice 

lub mailowo: wierzbie@op.pl  

do 26 lipca 2008 roku  

7. Osiem drużyn, które zgłoszą się najwcześniej zostaną powiadomione przez organizatora o 

przyjęciu do Turnieju. 



8. W przypadku gdyby zakwalifikowana drużyna wycofała się z Turnieju, istnieje możliwość 

wystartowania kolejnej drużyny, która zgłosiła najwcześniej swój udział. 

9. Przewiduje się następujące konkurencje Turnieju (kolejność nie obowiązująca):  

Lp. Konkurencja Liczba punktów Uwagi/opis Punktacja max. 

1 Bieg o stopę 
pierwszej 
Opolanki 

Za przebiegnięcie biegu 
każdy uczestnik zdobywa 
1 punkt dla drużyny. 
Dodatkowo trójka 
najlepszych otrzymuje 
odpowiednio: 
I miejsce- 5 punkty 
II miejsce- 3 punkty 
III miejsce- 2 punkt. 
W sumie drużyna może 
zdobyć max. 5 pkt za bieg 
całej drużyny, oraz 
punkty za 3 pierwsze 
miejsca. 

Bieg terenowy, 
drogami leśnymi i 
częściowo przez las, z 
jednym punktem 
potwierdzającym 
uczestnictwo 
(przybijane będą 
pieczątki). Długość 
biegu:  5 km.  W Biegu 
może wziąć udział 
każdy z drużyny. 

5+3+2+1+1 w 
przypadku jeśli 
w biegu będzie 
uczestniczyła 
cała drużyna) 
12 pkt. 

2 Strzelanie z 
łuku 

Liczy się celność strzałów: 
I miejsce- 3 pkt. 
II miejsce- 2 pkt. 
III miejsce 1 pkt. 

Startuje tylko jeden 
zawodnik 
reprezentujący 
drużynę, który ma 3 
strzały. Strzały sumuje 
się. Wygrywa 
zawodnik, który w 
sumie zdobędzie 
największą liczbę 
ustrzelonych punktów. 

3 pkt. 

3 Siano Liczy się czas i jakość 
wykonania. 
I miejsce- 5 pkt. 
II miejsce- 3 pkt. 
III miejsce 2 pkt. 
 
W sytuacji ewidentnej 
organizatorzy przewidują 
punkty karne za nie 
zebranie całego siana i źle 
ustawiony stóg. 

Konkurencja 
drużynowa (5 osób). 
Drużyna ma do 
dyspozycji wóz, dwoje 
wideł oraz stóg siana 
obok wozu. Zadaniem 
drużyny jest załadować 
siano na wóz, 
przeciągnięcie wozu na 
odległość 50-80 
metrów, rozładunek 
siana i ponowne 
ustawienie stogu. 

5 pkt. 

4 Plecenie 
kolczugi  

Liczy się czas wykonania 
zadania: 
I miejsce- 3 pkt. 
II miejsce- 2 pkt. 

Zawodnicy otrzymują 
fragment kolczugi do 
wyplecenia. 
Konkurencja 

3 pkt. 



III miejsce 1 pkt. 
 

indywidualna. Liczy się 
czas i jakość wykonania 

5 Rzut zapałką Liczy się odległość rzutu 
oraz to czy bal obrócił się 
w powietrzu. Zadanie nie 
będzie punktowane jeśli 
bal się nie odwróci w 
powietrzu. 
Punktacja za najdalszy 
rzut: 
I miejsce- 3 pkt. 
II miejsce- 2 pkt. 
III miejsce 1 pkt. 

Zapałką jest bal drewna 
o wysokości 1 metra, 
który w locie musi się 
odwrócić i zostać 
rzucony na jak 
największą odległość. 
Konkurencja 
indywidualna. Każda 
drużyna może wykonać 
TYLKO jeden rzut 
liczony do punktacji. 
Dopuszcza się próby, 
które nie będą 
punktowane, mimo 
uzyskania znacznych 
wyników.  

3 pkt. 

6 Balwierska 
praca 
Giermka 

Wygrywa osoba, która 
najszybciej usunie 
maszynką do golenia 
całość kremu do golenia. 
I miejsce- 3 pkt. 
II miejsce- 2 pkt. 
III miejsce 1 pkt. 
 
Uwaga: za jakość 
„golenia” mogą zostać 
przyznane punkty karne. 

Do drewnianej żerdzi, 
długiej na 1,2 m, 
przywiązany jest 
balonik- elastycznie. 
Balonik napompowany 
i wypełniony konfetti 
lub mąką. Zadaniem 
zawodnika jest 
namydlenie „Głowy 
księcia pana” i 
ogolenie. 

3 pkt. 

6 Rzut włócznią Liczy się odległość rzutu.      
I miejsce- 3 pkt. 
II miejsce- 2 pkt. 
III miejsce 1 pkt. 

Konkurencja 
indywidualna- 
reprezentant drużyny. 
Każdej drużynie 
przysługuje tylko jeden 
rzut (+ 2 rzuty 
treningowe). 
 

3 pkt. 

7 Narty Bolka Liczy się czas wykonania 
zadania. 
I miejsce- 5 pkt. 
II miejsce- 3 pkt. 
III miejsce 2 pkt. 

Konkurencja 
drużynowa. Konieczne 
aby w konkurencji 
wzięła udział cała 
drużyna. Konkurencja 
polega na wspólnym 
pokonaniu dystansu 50 
m na drewnianych 
„nartach”. 

5 pkt. 

SUMA 39 pkt. 



 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany konkurencji  5 i 6, lub ewentualną 

rezygnację z ich przeprowadzenia. 

11. Członkami Komisji oceniającej są członkowie Stowarzyszenia Panorama Wierzbia, 

przedstawiciel GOKSiR Łambinowice oraz reprezentanci Impresariatu Artystycznego Te-Art. Z 

Krakowa. 

IV. NAGRODY: 

12. W Turnieju przewidziano nagrody za 3 pierwsze miejsca, przy czym nagroda główna jest 

nagrodą pieniężną na rzecz zwycięskiej wsi, natomiast nagrody pozostałe to pamiątkowe 

dyplomy i puchary. 

13. Nagroda główna wynosi 1 000,00 zł (tysiąc złotych), wręczana bezpośrednio podczas 

ogłoszenia wyników turnieju. 

14. Organizator przewiduje oddzielną pamiątkową nagrodę za Bieg o „Stopę pierwszej 

Opolanki”. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

15. Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną, sędziowską, techniczną, nagłośnienie i 

oprawę artystyczną Turnieju. Ponadto Organizator zapewnia dla każdego uczestnika talon na 

wyżywienie i napój.  

16. Organizator zapewnia ubezpieczenie Turnieju, ewentualne dodatkowe ubezpieczenia 

zawodników, zgłaszający dokonują we własnym zakresie. 

17. Uczestnictwo w drużynie osób niepełnoletnich wymaga zgody pisemnej rodzica lub 

opiekuna. Uwaga:  Zawodnik niepełnoletni może brać udział tylko i wyłącznie w 

konkurencjach nr 1,3,4,6.  

18. Do zgłoszenia należy dołączyć uchwałę zebrania wiejskiego lub uchwałę Rady Gminy o 

uczestnictwie w programie Odnowa wsi. 

19. Dojazd uczestników na miejsce Turnieju na koszt własny. 

  


