
Regulamin konkurencji przeciągania liny rozgrywanej w ramach 
II Turnieju Sołectw rozgrywanego podczas Dożynek Gminnych Niedźwiada 2021

I. Warunki uczestnictwa
➢ Turniej odbędzie się w czasie Dożynek Gminnych w dniu 22 sierpnia 2021 roku w godzinach 16-18

w wyznaczonym miejscu na boisku sportowym.
➢ Każde sołectwo ma prawo wystawienia do udziału w turnieju 1 drużynę.
➢ Drużyna startuje  w konkurencji,  6 osobowym składzie  do końca rywalizacji  – nie ma zawodników

rezerwowych nie ma możliwości wymiany zawodnika.
➢ Uczestniczący w turnieju winni posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

II. Sposób przeprowadzenia konkurencji.
➢ Konkurencja zostanie przeprowadzona systemem pucharowym do wygrania jednego ciągnięcia.
➢ W zawodach może uczestniczyć 16 zespołów.
➢ Losowanie odbędzie się po zamknięciu listy zgłoszeń w dzień dożynek. Po rozlosowaniu par w ośmiu

grupach zespoły losują strony i walczą o przeciągnięcie drużyny przeciwnej do wyznaczenia strefy.
➢ Drużyny startują w następującej kolejności:
➢ Grupa I. 1 z 2. grupa II. 3 z 4, grupa III. 5 z 6, grupa IV. 7 z 8, grupa V. 9 z 10, grupa VI. 11 z 12, grupa

VII. 13 z 14, grupa VIII.15 z 16.
➢ Drużyna przegrywająca odpada z dalszego udziału w turnieju.
➢ Osiem zwycięskich  zespołów z  poszczególnych  grup  rywalizują  w  kolejnej  turze  w  następujących

parach:
✔ Zwycięzca z grupy I ze zwycięzcą grupy II
✔ Zwycięzca z grupy III ze zwycięzcą grupy IV
✔ Zwycięzca z grupy V ze zwycięzcą grupy VI
✔ Zwycięzca z grupy VII ze zwycięzcą grupy VIII
✔ Zwycięzca z grupy IX ze zwycięzcą grupy X
✔ Zwycięzca z grupy XI ze zwycięzcą grupy XII
✔ Zwycięzca z grupy XIII ze zwycięzcą grupy XIV
✔ Zwycięzca z grupy XV ze zwycięzcą grupy XVI

➢ W kolejnym etapie drużyna przegrywająca odpada z dalszego udziału w turnieju.
➢ Cztery drużyny zwycięskie rozegrają konkurencję. 
➢ Zwycięskie drużyny z tej rywalizacji walczą o Puchar Wójta Gminy Niedźwiada.
➢ Drużyna,  która  w  ciągu  5  minut  od  wyznaczonego  czasu  nie  stawi  się  do  zawodów  przegrywa

walkowerem.

III. Zasady rozgrywania konkurencji.
➢ Startują drużyny 6 osobowe.
➢ Konkurencja zostanie przeprowadzona na podłożu trawiastym.
➢ Lina o długości 24 metrów oznaczona jest w środku widocznym znakiem (przewiązana szarfą).
➢ Na przeciwko siebie stają dwie drużyny i na sygnał sędziego (gwizdek) przeciągają linę.
➢ Wyrywa drużyna, która jako pierwsza przeciągnie znacznik (punkt oznaczony szarfą) za granicę swojej

strefy wyznaczono linę na podłożu.
➢ 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 obuwi 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 wykwalifikuje jego drużynę.

IV. Postanowienia końcowe.
➢ Organizatorzy festynu nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe

podczas konkurencji.
➢ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty regulaminu.
➢ Organizator zabezpiecza sprzęt do rozegrania konkurencji.
➢ Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.


