
 

    

 

REGULAMIN  

V EDYCJI  
WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW 

o PUCHAR GMINY LINIA na 2012 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Życie polega na ruchu               

i ruch jest jego istotą” 
 

A.  Schopenhauer 

 



1. CEL 
• popularyzacja sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy 

Linia 

• możliwość aktywnego spędzania czasu w gronie rodzinny, znajomych i przyjaciół, 
• wyłonienie  indywidualnych i drużynowych Mistrzów Gminy Linia w poszczególnych 

kategoriach wiekowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2012 r. 

• wyłonienie najbardziej usportowionych sołectw gminy Linia na 2012 r. 
• integracja mieszkańców gminy poprzez sport, rekreację, wspólne kibicowanie 

• integracja z osobami niepełnosprawnymi 
• wcielanie w życie zasad fair - play 
  

2. ORGANIZATOR 
• Gminny Dom Kultury w Lini 
  

3. WSPÓŁORGANIZATORZY 
• Urząd Gminy w Lini 
• Gminne Stowarzyszenie LZS w Lini 
• Zarząd Wojewódzki LOK w Gdańsku, Klub Strzelecki „Gryf” w Słupsku 

• Jednostki OSP w Lini, Strzepczu, Lewinie i Kętrzynie 
• Rady Sołeckie, działacze terenowi 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Strzepczu 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Kętrzynie 

• Szkoły z terenu gminy 
• Sponsorzy indywidualni 

  
4. HONOROWY PATRONAT 
• Wójt Gminy Linia                                          - Łukasz Jabłoński 

• Przewodniczący Rady Gminy Linia               - Czesław Hinz 
  

PATRONAT MEDIALNY: 

- Radio Kaszëbe, Dziennik Bałtycki, Kibol - www.sportowekaszuby.pl, Panorama 
Powiatu, Ekspress Powiatu, Klëka, CSB TV, www.gminalinia.com.pl,  

 

5. TERMIN i MIEJSCE 
Puchar Gminy jest imprezą całoroczną. Termin i szczegółowe regulaminy poszczególnych 
zawodów będą przekazywane uczestnikom – działaczom, sołtysom, radnym na 10 dni przed 
rozegraniem danej konkurencji. Poszczególne konkurencje będą rozgrywane w sołectwach, 
które posiadają odpowiednie warunki do rozegrania danej konkurencji. Wyniki i komunikaty 
z odbytych zawodów będą dostępne na stronie internetowej gminy Linia, a także w Gminnym 
Domu Kultury w Lini. 
  

6. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONKURENCJI 
Jest on uzależniony od specyfiki konkurencji; ilości zawodników, drużyn i będzie podany 
bezpośrednio przed rozegraniem konkurencji – w dniu zawodów lub na zebraniach zwołanych 
na okoliczność przyjęcia zgłoszeń. 

  



7. UCZESTNICTWO 
W zawodach wchodzących w skład Współzawodnictwa Sołectw o PUCHAR GMINY LINIA 
2012 mogą startować: 

• mieszkańcy Gminy Linia – zameldowani na stałe bądź czasowo 

• mieszkańcy sezonowi – posiadający na terenie mieszkania bądź domki wypoczynkowe 
– zdobywając punkty dla danego sołectwa z możliwością wywalczania nagrody, musi 
być potwierdzenie sołtysa bądź okolicznych mieszkańców 

• byli mieszkańcy gminy z najbliższą rodziną ( żona, mąż, dzieci) – po uprzednim 
oświadczeniu sołtysa, bądź innych mieszkańców. 

W przypadku gdy dane sołectwo nie wystawia drużyny – zawodnik może reprezentować inne 
sołectwo i wówczas zdobywa dla niego punkty. 
Przed każdymi zawodami drużynowymi kierownicy ekip sołeckich winni złożyć                              
u organizatora listy zgłoszeniowe – imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania               
i własnoręczny podpis. Listy zgłoszeniowe, bądź w osobnych przypadkach oświadczenia 
zdrowotne organizatorzy dostarczą w terminie wcześniejszym listownie , bądź bezpośrednio 
przed daną konkurencją. W dyscyplinach drużynowych każde sołectwo wystawia dowolną 
ilość drużyn, a tylko najlepsza zdobywa punkty dla sołectwa. W każdej dyscyplinie dla 
danego sołectwa punktuje tylko najwyżej sklasyfikowany zawodnik w danej konkurencji, 
danej kategorii wiekowej. Pozostali zawodnicy „zbierają” punkty indywidualnie. 
  
Warunkiem przyjęcia drużyny bądź zawodnika do danej konkurencji jest terminowe 
zgłoszenie się oraz w nielicznych przypadkach uiszczenie wpisowego w wysokości 
określonej przez organizatora zawodów. 
 

8. DYSCYPLINY 
Sołectwa rywalizujące w PUCHARZE GMINY LINIA na 2012 rok rywalizować będą w 11 
dyscyplinach  sportowych – szczegółowy wykaz dyscyplin w załączniku nr 1. 
  

9. PUNKTACJA 
Za zajęcie miejsca od I do XV w zawodach sportowych zaliczanych do punktacji 
Współzawodnictwa Sołectw o Puchar Gminy Linia – zawodnik, zawodniczka, drużyna, 
sołectwo otrzyma następującą ilość punktów: 

I – 20 pkt., II – 17 pkt., III -14 pkt., IV – 13 pkt., V – 11 pkt., VI – 9 pkt., VII – 7 pkt., VIII – 
6 pkt., IX – 5 pkt., X – 4 pkt., XI – 3 pkt., XII – 2 pkt., XIII – 1 

W końcowej punktacji Puchar Gminy na 2012 rok sołectwom zaliczone zostaną punkty z 10 
konkurencji. 

W przypadku równej ilości punktów wyżej notowane będzie sołectwo, które ma większa ilość 
pierwszych lub kolejnych miejsc (ważnych w Pucharze Gminy) 

Ponadto będzie prowadzona punktacja na najwszechstronniejszego zawodnika/zawodniczkę 
w całorocznym Pucharze Gminy Linia na 2012 r. 

 

 

 

 



10. NAGRODY 
Za miejsca od I do XIII wszystkie sklasyfikowane sołectwa otrzymują pamiątkowe dyplomy,    
a za  miejsca I – III sołectwa otrzymują puchary i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
sportowego w miarę możliwości finansowych organizatora.  

W poszczególnych dyscyplinach za zajęcie miejsc I – III zawodnicy i drużyny sołectwa 
otrzymują pamiątkowe dyplomy, medale i nagrody rzeczowe zgodnie z aktualnymi 
możliwościami organizatora. 

 
11. SPRAWY FINANSOWE 
Koszty związane z organizacją zawodów  ( nagrody, sędziowanie, regulamin, komunikat, 
korespondencja, ubezpieczenia startujących) i przeprowadzeniem poszczególnych dyscyplin 
pokrywa organizator. Koszty udziału zawodników, drużyn pokrywają sami uczestnicy lub 
delegujące ich Rady Sołeckie. 
 

12. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
• prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje tylko i wyłącznie 

organizatorowi 
• organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione oraz za wypadki powstałe w drodze na 

zawody jak i w drodze powrotnej 
• imprezy wchodzące w skład współzawodnictwa będą ubezpieczone przez 

organizatora, (w ramach ubezpieczenia LZS ubezpieczenie obejmuje także przyjazd 
na zawody jak i powrót po ich zakończeniu). 

• zawody będą się odbywały w soboty, niedzielę i dni wolne od pracy 
• wszystkie protesty wynikłe podczas zawodów, zgłaszają kierownicy startujących ekip 

• wszystkie dodatkowe informacje udziela Gminny Dom Kultury w Lini – Jan 
Trofimowicz tel.: 0/58 572-81-64 

   
 Ze sportowym pozdrowieniem 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini 

Jan Trofimowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 


