
Opis (Projekt) konkurencji sportowych na Sportowy Turniej Wsi.  
Organizator zastrzega sobie dokonywania zmian w niniejszym opisie o czym poinformuje uczestników przed konkurencją. Każda konkurencja będzie 
szczegółowo omówiona przed przystąpieniem do wykonywania zadań. Kolejność konkurencji może ulec zmianie. 

1.KURNIK   
W tej konkurencji wszystkie drużyny startują jednocześnie. Każda drużyna na swoim torze ma ułożone w równej odległości 
jaja, które musi pozbierać. Zadaniem drużyny jest pozbieranie wszystkich jaj do pojemników, które leżą na stoliku każdej 
drużyny.  Drużyny zbierają jajka w następujący sposób. Pierwszy zawodnik startuje z koła (hula hop) i biegnie po pierwsze 
jajko. Po zebraniu jajka wraca do swojego stolika i tutaj przekazuje jajko drugiemu zawodnikowi w kolejce, który wkłada to 
jajko do pojemnika a następnie biegnie po następne jajo.  Z kolei on wraca z jajkiem do stolika gdzie przekazuje je trzeciemu 
zawodnikowi, który musi włożyć jajko do pojemnika a następnie pobiegną po swoje jajko. Tak należy powtarzać czynności do 
czasu aż zostaną pozbierane wszystkie jajka.  Po zapełnieniu pojemnika (wszystkie jaja muszą być w całości) kapitan drużyny 
biegnie pojemnikiem na koniec toru i ustawia na kartonie. Postawienie pojemnika na kartonie oznacza koniec konkurencji dla 
danej drużyny. 
Uwaga: za każdym razem na torze może znajdować się tylko jedna osoba 
W przypadku gdy danej drużynie zbije się jajo (lub ulegnie zniszczeniu w inny sposób) drużyna będzie mogła dobrać do 
pełności pojemnika dodatkowe jaja, która każda drużyna będzie miała na końcu toru.  

2.STUDNIA   
W tej konkurencji wszystkie drużyny startują jednocześnie. Każda drużyna na swoim torze ma ułożone w kolejności pojemnik 
z wodą, kubek, mała butelka, wąż i dużą butlę 5 litrową. 
 Zadaniem drużyny jest przelanie jak największej ilości wody ze studni (pojemnika z wodą) do dużej butli za pomocą 
wymienionych wyżej akcesoriów. 
Drużyna przelewa wodę w następujący sposób. 
zawodnik nr 1 pobiera wodę z pojemnika za pomocą kubka i nalewa drugiemu zawodnikowi do butelki a ten z kolei nalewa 
wodę z butelki do węża, który trzyma trzeci zawodnik. czwarty zawodnik stoi na końcu toru i trzyma końcówkę węża 
skierowaną do dużej butli. Czas na wykonanie konkurencji 5 minut lub do zapełnienia całej butli przez najszybszą drużynę. 
Po zakończeniu konkurencji wszystkie butle z wodą będą zważone. Kolejność będzie ustalona w/g wagi przelanej wody. 

3.PLONY   
W tej konkurencji drużyny są podzielona na dwie tury: Zespoły z numerami nieparzystymi tura 1 i zespoły z numerami 
parzystymi tura 2. 
Na środku placu gry stoi skrzynia wypełniona owocami i warzywami. Zadaniem całej drużyny jest zebranie do swojej bazy jak 
największej ilości warzyw i owoców. Zawodnicy z danej drużyny stoją w takiej odległości od siebie, aby mogli podawać sobie 
owoce lub warzywa. (każdy zawodnik stoi w osobnym kole). 
Pierwsi zawodnicy w danych drużynach stoją przy pojemniku z owocami i warzywami. Ich rola w tej konkurencji  jest 
najważniejsza, bowiem to oni decydują jaki owoc lub warzywo pobierane będzie ze skrzyni. Zasada jest taka, że w jednej ręce 
można w danej chwili mieć jeden owoc lub warzywo.  Pobrane plony zawodnicy przekazują sobie kolejno aż do swojej bazy. 
W każdej bazie drużyna ma dwa kartony i jedną miseczkę. Ostatni zawodnik musi tutaj porozdzielać odpowiednie plony. Do 
miseczki wrzuca tylko śliwki, to kartonu zielonego pozostałe owoce a do kartonu czarnego wrzuca wszystkie warzywa. 
Klasyfikacja tej konkurencji będzie ustalona wg ilości zebranych plonów (suma wagi śliwek, pozostałych owoców i warzyw). 
Jednakże tutaj drużyny mogą wywalczyć trzy punkty bonusowe po jednym za największą wagę zebranych śliwek, pozostałych 
owoców lub warzyw.  

4. WYKOPKI   
W tej konkurencji wszystkie drużyny startują jednocześnie. Każda drużyna ma swoją bazę w postaci koła hula hop i worka. 
Zadaniem każdej drużyny jest pozbieranie jak największej ilości porozrzucanych ziemniaków na polu gry. 
każda drużyna ma do dyspozycji 1 wiaderko, 1 worek na ziemniaki. Każda drużyna składa się dwóch par. Zawodnicy jednej 
pary zbierają jedną ręką z placu gry ziemniaki do wiaderka trzymanego drugą ręką przez obu zawodników. Po napełnieniu 
wiaderka wracają do swojej bazy wsypując ziemniaki do worka trzymanego przez druga parę. Po wrzuceniu ziemniaków do 
worka, przekazują wiaderko drugiej parze, która powtarza tą czynność. 
Na placu gry zawodnicy danej drużyny mogą poruszać się tylko razem jednocześnie trzymając wiaderko. Druga ręka służy do 
zbierania ziemniaków. Konkurencja kończy się po wyzbieraniu wszystkich ziemniaków z placu. 
Kolejność drużyny będzie ustana na podstawie wagi zebranych ziemniaków. Konkurencję wygra drużyna, która zbierze 
najwięcej ziemniaków liczoną w/g wagi. 

5. ZAGRODA   
W tej konkurencji  drużyny startują parami. Każda drużyna ma osobno swój tor, na którym musi za pomocą mioteł zamieść 
kolorowe piłeczki z jednego końca toru na drugi. Piłeczki można zamiatać za pomocą mioteł (każda drużyny ma do dyspozycji 
4 miotły). Dopuszczalne będzie także przemieszczanie piłeczek za pomocą nóg. Nie będzie można jednak dotykać piłeczek 
rękami. Prze konkurencją nastąpi losowanie par i torów. Kolejność będzie ustalona na podstawie czasów uzyskanych przez 
drużyny. Dodatkowo po jednym punkcie do klasyfikacji otrzymają drużyny, które wygrają rywalizację w danej parze. 


