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W czasie trwania pierwszej konkurencji, odbywać się będą kolejne.
1. Lepienie pierogów
Konkurencja odbywa się jednocześnie dla wszystkich drużyn. W konkurencji startują trzy
osoby z każdego sołectwa. Każda drużyna otrzymuje produkty (mąka, olej, mleko, sól),
gotowy farsz do pierogów ruskich i przybory kuchenne (stolnica, wałek, szklanka, nóż). Na
znak sędziego zawodnicy rozpoczynają zagniatanie ciasta. Po czym wykonują kolejno
wszystkie czynności, aby efektem końcowym były pierogi – prawidłowo uformowane i
wypełnione farszem. Lepienie pierogów kończy się w chwili wyczerpania ciasta lub farszu,
lub obu tych składników. Jury przyznaje punkty za ilość ulepionych pierogów oraz czas
pracy. Ulepione pierogi będą – po ugotowaniu – poczęstunkiem dla uczestników imprezy.
2. Bieg w potrójnych spodniach
Sołectwo wystawia trzech zawodników. Na znak sędziego zawodnicy podbiegają do miejsca,
w którym znajdują się potrójne spodnie, zakładają je i biegną w trójkę całą wyznaczoną trasę
(do pachołka i z powrotem). Liczy się czas wykonania zadania.
3. Tor przeszkód z jajem
W konkurencji bierze udział 6 zawodników. Uczestnicy z każdej drużyny pokonują kolejno
tor przeszkód, trzymając świeże jajo w dowolny sposób. Na torze przeszkód zawodnik
przewozi „ciężki” worek na taczce, przechodzi przez tunel i z wykorzystaniem miotły
przesuwa przedmiot z jednego miejsca na drugie. Następny zawodnik wykonuje czynności w
odwrotnej kolejności. Liczy się wspólny czas pokonania toru + dodatkowe 3 punkty za
doniesienie, nieuszkodzonego jaja.
4. Kręgle
Uczestniczy drużyna w 3-osobowym składzie. Konkurencja polega na strąceniu /
przewróceniu 1 kilogramową piłką lekarską jak największej ilości „kręgli” (10 butelek
wypełnionych wodą), które ustawiane będą według przygotowanego szablonu. Każdy
zawodnik ma 1 próbę – rzuca / toczy „kulę” – z miejsca – w kierunku „kręgli”. Wygrywa
drużyna, która w sumie, w trzech rzutach, strąci największą ilość „kręgli”.
5. Bieg na obcasach
W konkurencji startuje dwóch zawodników z każdego sołectwa – dowolnej płci. Zawodnicy
mają za zadanie przebiec wyznaczoną trasę w butach na obcasach (szpilkach). Buty będą
zabezpieczone przez organizatora, ale mogą być też własne – o wysokości szpilki nie
mniejszej niż 7 cm. Na znak sędziego pierwszy zawodnik zanosi torebkę na stolik i wraca na
linię startu. Drugi zawodnik biegnie i przynosi torebkę. Wygrywa drużyna z najlepszym
czasem.

