XIII TURNIEJ WSI GMINY STEPNICA
Regulamin Konkurencji
1. WCZASY BALBINY
W konkurencji bierze udział 4 uczestników. Pierwszy zawodnik musi taczką zawieść Balbinę na
wczasy. Podwozi ją do ośrodka zatrzymując taczkę na parkingu. Zostawia Balbinę na leżaku i
wraca z taczką za linię startu. Drugi zawodnik zawozi Balbinie zapomniany bagaż, który
pozostawia przy leżaku i wraca z taczką do drużyny. Trzeci zawodnik dowozi Balbinie pieniądze i
również wraca z taczką za linię startu. Czwarty zawodnik jedzie po Balbinę i jej wszystkie pakunki
i przywozi ją „do domu”. Jeżeli Balbina lub jej bagaż spadnie z taczki, należy go załadować i
kontynuować bieg. Jeśli Balbina nie wróci z wczasów cała - będą naliczone punkty karne.
2. POJAZD GĄSIENICOWY
W konkurencji bierze udział 5 uczestników, którzy otrzymują dużą szeroką szarfę. Uczestnicy,
jeden za drugim, stają obiema nogami na szarfie, a wyprostowane ręce przytrzymują szarfę u góry
(musi powstać „gąsienica czołgu” ). Drużyny startują jednocześnie do wyznaczonego miejsca,
okrążają go i wracają w ten sam sposób. Zadanie jest wykonane, gdy ostatni zawodnik znajdzie się
za linia mety. Ważna jest współpraca w zespole.

3. PRZYCIĄGANIE OGÓRKÓW
Konkurencja dla jednego zawodnika, która polega na przyciągnięciu, z wyznaczonej odległości,
przywiązanego na sznurku słoika z ogórkami. Liczy się czas wykonania zadania. Słoik nie może się
stłuc, bo to oznacza 0 punktów.
4. BUSZUJĄCY W ZBOŻU
W pojemniku znajduje się ziarno, a w nim zakopane są monety 1, 2 i 5-groszowe. W konkurencji
bierze udział drużyna 5-osobowa. Na znak sędziego, zawodnicy pojedynczo podbiegają do
naczynia i szukają w nim monet. Każdy zawodnik może wyjąć tylko jedną; gdy ją znajdzie,
wyciąga i pozostawia obok naczynia. Następny zawodnik staruje dopiero wtedy, gdy poprzedni
powróci do drużyny, przy czym każdy startuje tylko raz. Wykonanie zadania musi odbyć się w
wyznaczonym czasie, a o wygranej decyduje zebrane kwota, a nie ilość monet. Drużyny otrzymują
pojemniki z taką samą ilością monet, o tych samych nominałach.
5. LATAJĄCE GĄBKI
Zadaniem 5-osobowej drużyny jest przeniesienie jak największej ilości wody, z pełnego wiaderka
do pustego, za pomocą gąbki. Zawodnicy są ustawieni w wyznaczonych miejscach, w odległości
ok. 2 metrów od siebie; przy czym pierwszy zawodnik stoi przy wiaderku z wodą, a ostatni przy
pustym. Pierwszy zawodnik nasącza gąbkę wodą i sprawnym rzutem przekazuje ją drugiemu, a ten
kolejnemu... Czwarty zawodnik wyciska z gąbki całą zawartość wody i przekazuje gąbkę tą samą
drogą – do pierwszego zawodnika. Czynności są powtarzane do zakończenia wyznaczonego czasu.
Liczy się ilość przeniesionej wody.

