
Dni Dęblina 2016  

 

Regulamin „Spartakiady młodzieży szkolnej” 

zorganizowanej z okazji Dni Dęblina 2016 r. 

 

Data: 17.06.2016r. 

Miejsce: Obiekty sportowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. 

Cel: Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

Uczestnictwo: Każda szkoła może wystawić maksymalnie 4 zawodników  

w jednej konkurencji (bez możliwości PK). Jeden zawodnik może wziąć udział 

maksymalnie w dwóch konkurencjach pod warunkiem, że jedną z nich nie jest 

bieg średni (wtedy bierze udział tylko w niej). Start w zawodach możliwy jest 

tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Zgody dostarczone są 

do opiekuna szkolnego, który na ich podstawie, dopuszcza ucznia do udziału  

w zawodach. 

Szkoły podstawowe: start godz. 9.00 

Konkurencje (dziewczęta i chłopcy):  

1. Bieg na 60m. 

2. Skok w dal 

3. Bieg na 300 m. 

4. Skok wzwyż 

5. Rzut piłeczka palantową 

6. Sztafeta pokoleń  

 

 

 

 

 



 

Gimnazja: start godz. 11.00 

Konkurencje (dziewczęta i chłopcy): 

1. Bieg na 100m. 

2. Skok w dal. 

3. Bieg na 300m. 

4. Bieg na 600 m.(dziewczęta), bieg na 1000m.(chłopcy) 

5. Pchnięcie kulą. 

6. Skok wzwyż. 

 

Szkoły ponadgimnazjalne: start godz. 13.00 

Konkurencje (dziewczęta i chłopcy): 

1. Bieg na 100m. 

2. Skok w dal. 

3. Bieg na 400 m. 

4. Skok wzwyż. 

5. Bieg na 800 m. ( dziewczęta) 

6. Pchnięcie kulą. 

7. 1500 m. (tylko chłopcy) 

 

 

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacja powyższego 

regulaminu! 

 

Patronat: Burmistrz Miasta Dęblin- Pani Beata Siedlecka. 

Organizatorzy: Dyrektor ZSO w Dęblinie, nauczyciele wychowania 

fizycznego dęblińskich szkół. 

 

 

 

 



Regulamin Turnieju Siatkówki Plażowej zorganizowanego  

z okazji  Dni Dęblina. 

1) Miejsce: Boisko do siatkówki plażowej przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących ul. 15-tego Pułku Piechoty „Wilków” 6 w Dęblinie. 

2) Termin:18.06.2016 r. godz. 10
00 

3) Cel : krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych, 

zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

4) Zasady gry: Turniej zostanie rozegrany według zasad obowiązujących  

w siatkówce plażowej, które zostaną przedstawione bezpośrednio przed 

turniejem. 

5) W rozgrywkach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 15 lat 

z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn. 

6) Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na udział w turnieju oraz posiadać aktualne 

badania lekarskie uprawniających do udziału w zawodach sportowych.  

7) Przed turniejem odbędzie się losowanie określające pozycję startową 

drużyn. 

8) Turniej jest rozgrywany jako drużynowy. 

9) Każda drużyna składa się z dwóch zawodników. 

10) System rozgrywania turnieju będzie określony w dniu zawodów. 

11) Ilość zgłoszonych drużyn jest ograniczona i wynosi w przypadku kobiet 8, 

w przypadku mężczyzn 16. O udziale w turnieju decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

12) Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań 

lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do uprawiania sportu.. 

Zgoda rodziców zawodników niepełnoletnich na udział w turnieju jest 

równoznaczna z odpowiedzialnością za posiadanie tych badań przez swoje 

dzieci. Osoby pełnoletnie biorą odpowiedzialność za siebie i za posiadanie 

wymaganych badań lekarskich. 

13) Turniej zostanie odwołany w przypadku gdy  organizatorzy w dniu i na 

miejscu stwierdzą brak możliwości jego rozegrania. 

14) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszystkich kwestii 

spornych. 

15) Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16.06.2016 r. pod numerem telefon 

81-8830091. Jednocześnie zgłoszenie drużyny do udziału w turnieju jest 

równoznaczne z akceptacją 

Patronat: Burmistrz Miasta Dęblin- Pani Beata Siedlecka. 

Organizatorzy: Dyrektor ZSO w Dęblinie, nauczyciele wychowania 

fizycznego dęblińskich szkół. 



Regulamin Turniejów Piłki Nożnej 

zorganizowanych z  okazji Dni Dęblina.  

 

     1. Miejsce: 

 Boisko,, Orlik” ZSO Dęblin. 

     2. Termin – 18 Czerwiec  2016, godz. 10
00 

  Zgłoszenia drużyn do 16.06.2016r.   -81-8830091 

      3. Cel 

            Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport. Przygotowanie dzieci  

i młodzieży do sportowej rywalizacji. 

4.UCZESTNICTWO 

 W turniejach biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 i dorośli ( mężczyźni) -open.  

 O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.  

       5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Każda drużyna 30 min. Przed regulaminowym rozpoczęciem 

rozgrywek doręczy listę zawodników z podaniem imienia   i nazwiska 

podpisaną przez nauczyciela/opiekuna.  

 Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie 

 Warunkiem uczestnictwa zawodnika w turnieju jest posiadanie 

kompletnego stroju sportowego( koszulka, spodenki sportowe/ dres 

 i obuwie sportowe na płaskiej podeszwie) oraz aktualnych badań 

lekarskich potwierdzających możliwość udziału w zawodach 

sportowych. W przypadku zawodników niepełnoletnich tj. poniżej lat 

18 wymagane jest oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych 

zezwalające na udział w imprezie. Pełną odpowiedzialność za wybór 

zawodników oraz za posiadanie przez nich ważnych badań lekarskich 

oraz pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych ponosi 

Opiekun reprezentacji szkolnej lub w przypadku osób pełnoletnich 

kapitan drużyny. 

6. ZASADY GRY 

 Drużyna może zgłosić 12 zawodników bez możliwości dokonywania 

zmian w zgłoszeniu w czasie rozgrywek 

 Na boisku w meczu występuje 7 zawodników, w tym bramkarz. 

 Zmiany zawodników  „systemem hokejowym” 



 Po wybiciu piłki poza linie boczna, aut boczny wykonywany jest nogą 

z miejsca, gdzie piłka opuściła pole gry bez możliwości zaliczenia gola 

po bezpośrednim strzale na bramkę.  

 Odległość muru od piłki 4 metry. 

 Wprowadzenie piłki do gry z pola bramkowego może odbywać się 

ręką lub nogą przez bramkarza 

 O systemie rozgrywek zadecyduje ilość zgłoszonych drużyn. 

7. PUNKTACJA 

 Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., 

 Za remis 1 pk 

8. SPRAWY DYSCYPLINARNE 

A. KARY INDYWIDUALNE 

 W rozgrywkach obowiązują kary upomnienia 

 Żółta kartka 

 Wykluczenie – czerwona kartka 

B. SANKCJE: 

 Pierwsza żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 2 min 

 Druga żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 5 min 

 Czerwona kartka – bezpośrednio- wykluczenie oraz odsunięcie od 

następnego meczu 

 W przypadku nie sportowego zachowania zawodnik może być 

odsunięty od trzech spotkań lub całkowicie  wykluczony z 

rozgrywek 

C. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odszkodowania 

za zaginione mienie i przedmioty  osobiste uczestników rozgrywek 

 

Patronat: Burmistrz Miasta Dęblin- Pani Beata Siedlecka. 

Organizatorzy: Dyrektor ZSO w Dęblinie, nauczyciele wychowania 

fizycznego dęblińskich szkół. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin  Turnieju Tenisa Ziemnego o puchar 

Burmistrza Miasta Dęblin z okazji Dni Dęblina 

 
1. Termin:  18 czerwca 2016 roku,  godz.10

00
 

2. Miejsce: w obiekcie sportowym  przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Dęblinie. 

3.  Uczestnictwo: Turniej będzie prowadzony w kategorii: kobiet 

 i mężczyzna, gra singlowa,  bez podziału na kategorie wiekowe. 

4. Cel imprezy:  popularyzacja tenisa ziemnego wśród młodzieży  

i dorosłych, - promocja aktywnego wypoczynku, - integracja lokalnej 

społeczności. 

5. Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod nr telefonu 

81 8830091 do dnia 16.06.2016 r., ewentualnie przed zawodami 

18.0.2016 r.  

     O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

6.  System gier: Pucharowy.  

7.  W zależności od ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo 

zmiany systemu rozgrywek.  

8. Losowanie przeprowadzi organizator imprezy w dniu zawodów. 

9. Postanowienia końcowe:  we wszystkich sprawach dotyczących 

rozgrywek decyduje organizator zawodów, - organizator zastrzega sobie 

prawo do interpretacji regulaminu i przyjętego systemu rozgrywek,  

- organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy  

i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju, - wszelkie 

zastrzeżenia dotyczące zawodów należy zgłaszać do organizatora, - każdy 

zawodnik zgłaszający się do turnieju akceptuje treść przedstawionego 

 regulaminu i deklaruje jego przestrzeganie.  

 

Patronat: Burmistrz Miasta Dęblin- Pani Beata Siedlecka. 

Organizatorzy: Dyrektor ZSO w Dęblinie, nauczyciele wychowania 

fizycznego dęblińskich szkół. 

 


