
REGULAMIN  

 

Turniejów  

RODZINA NA MEDAL 

 

I  CEL TURNIEJU  

− zachęcanie szerokiej rzeszy mieszkańców miasta do rodzinnego uprawiania sportu i rekreacji, 

− integracja lokalnej społeczności 

 

II  TERMINY I MIEJSCA  

 13.07.2020 poniedziałek – KWALIFIKACJE KONKURSOWE Radio ELKA 
− 16.07.2020 czwartek, godz. 18.00  -  OSIEDLE PIASTÓW 2/ tereny zielone przy ul. Piasta 

Kołodzieja 

  

 20.07.2020 poniedziałek – KWALIFIKACJE KONKURSOWE Radio ELKA 
− 23.07.2020 czwartek, godz. 18.00  - OSIEDLE CHROBRY/ boisko przy SP8 

  

 10.08.2020 poniedziałek – KWALIFIKACJE KONKURSOWE Radio ELKA 
− 13.08.2020 czwartek, godz. 18.00  -  OSIEDLE KOPERNIK/ boisko przy ul. Keplera 

  

 24.08.2020 poniedziałek – OGŁOSZENIE FINALISTÓW Radio ELKA 
− 01.09.2020 wtorek, godz. 18.00 - FINAŁ FINAŁÓW - MARINA 

III  ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY  

− Organizatorzy główni: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze, Miejski Ośrodek Kultury w 

Głogowie, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, MCWR, MOPS, Radio Elka 

− Organizatorzy wykonawczy (tworzący skład Jury): Bartłomiej Adamczak, Dorota Drozd, 

Agnieszka Lewandowska, Michał Wnuk (MOK); Mateusz Kowalski (Nadodrze); Anna 

Mazurkiewicz (MOPS); Aneta Szymańska (Radio Elka) oraz odpowiedzialni za prowadzenie 

konkursów turniejowych Roman Włodarczak i Waldemar Drozd 

 

IV  PROGRAM TURNIEJÓW 

Każdy z poszczególnych Turniejów poprzedzany jest przeprowadzeniem kwalifikacji. Zadania 

kwalifikacyjne odbywają się na terenie miasta Głogowa.  

 

Informację o działaniach kwalifikacyjnych, ich prowadzenie oraz upublicznienie listy rodzin 

zakwalifikowanych do poszczególnych Turniejów realizują dziennikarze radiowi na antenie Radia 

Elka – każdorazowo na trzy dni przed rozegraniem Turniejów. 

 



(propozycje działań kwalifikacyjnych realizowanych na antenie Radia Elka oraz konkursów do 

rozegrania w poszczególnych Turniejach znajdują się w załączniku nr 1 – do realizacji turniejowej 

trafiają jedynie wybrane przez organizatorów konkurencje) 

 

V WARUNKI UCZESTNICTWA 

  W Turnieju startują reprezentanci poszczególnych rodzin wyłonionych w konkursach 

radiowych poprzedzających potyczki – maksymalnie 10 rodzin. Do turnieju finałowego 

zakwalifikowanych zostaje 9 rodzin (po 3 rodziny z każdego turnieju). 

 

Podstawowym założeniem jest udział w samych konkurencjach maksymalnie 4 osób jednocześnie, 

a w ogólnym składzie drużyny musi zostać zgłoszona minimum jedna kobieta i minimum jeden 

mężczyzna.  

 

W każdej kolejnej konkurencji mogą brać udział inne osoby zgłoszone przez kapitana (przed 

rozpoczęciem zawodów) do składu ogólnego startującej rodziny. 

 

VI  PUNKTACJA 

Każda konkurencja omawiana jest przed jej rozpoczęciem przez osoby prowadzące.  

Jeżeli nie mamy do czynienia z konkurencją z rodzaju „wykonaj i zdobądź” (czyli ilość trafień do 

celu równe jest liczbie zdobytych punktów czy zwycięstwo oznacza stałą sumę punktów) punktacja 

odbywa się wg. następującego. klucza: 

 Konkurencje indywidualne punktowane będą wg klucza: 

I miejsce – 10 pkt, 

II miejsce – 9 pkt, 

III miejsce – 8 pkt, 

IV miejsce – 7 pkt, 

a następne miejsca 6,5,4,3,2,1 pkt. 

 Konkurencje zespołowo-drużynowe wg klucza: 

I miejsce – 10 pkt, 

II miejsce – 9 pkt, 

III miejsce – 8 pkt, 

IV miejsce – 7 pkt. 

a następne miejsca 6,5,4,3,2,1 pkt. 

 

Suma punktów zdobytych indywidualnie i zespołowo decydować będzie o zajętym miejscu przez 

rodzinę. W przypadku równej ilości punktów po wszystkich konkurencjach Jury może zarządzić 

konkurencję dodatkową. 

 

VII  NAGRODY 



Indywidualnie za miejsca I-III w Turnieju zespoły otrzymują nagrody fundowane przez 

organizatorów oraz firmy , instytucje i osoby wspierające 

 

VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Reprezentacje poszczególnych rodzin przyjeżdżają na koszt własny. 

2. Zgłoszenia zawodników do Turnieju (wraz z lista osób zgłaszanych do drużyny) dokonuje 

się u organizatora głównego zawodów - można zgłoszenia dokonać również w biurze 

zawodów w dniu turnieju (pół godziny przed rozpoczęciem zawodów).  

3. W związku z tym, że przewidziane jest oficjalne otwarcie Turnieju, prosi się wszystkie 

reprezentacje o w miarę jednolity strój sportowy oraz w miarę możliwości transparent. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonania w 

nim zmian w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

 

 

                                                                                            Serdecznie zapraszamy 

                                                                                               

                                                                                                ORGANIZATORZY  

 


