
Regulamin Spartakiady Seniorów

I. Organizator
Organizatorem II Spartakiady Seniorów jest Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, ul. 
H. Mereckiego 6, 19-504 Dubeninki, tel. 87 615 83 02

II. Cel
Celem współzawodnictwa rekreacyjno-sportowego jest promocja zdrowego stylu życia i 
aktywności fizycznej.

III.  Termin i miejsce Spartakiady Seniorów
Termin: 03 maja 2015 r., od godz. 15:00
Miejsce: boisko przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach

W przypadku niesprzyjającej aury zawody odbędą się na sali gimnastycznej.

IV. Zasady ogólne
Prawo uczestnictwa we współzawodnictwie mają wszyscy mieszkańcy Gminy Dubeninki, 
którzy ukończyli 55 rok życia. 
Rywalizacja rekreacyjno-sportowa będzie miała charakter indywidualny oraz zespołowy.

Szczegóły konkurencji oraz zasady punktacji przedstawione będą podczas spartakiady.

Zasady rozgrywania konkurencji indywidualnych:

Wszystkie konkurencje indywidualne prowadzone są w kategoriach „open” - bez 
podziału na płeć i wiek.

1) współzawodnictwo indywidualne podczas Spartakiady Seniorów rozgrywać się będzie w 4 
konkurencjach: marsz z kijkami - nordic walking, rzut lotką do tarczy, mini hokej, tor przeszkód;
2) w konkurencjach indywidualnych udział będzie mógł każdy uczestnik w wieku 55+, również 
ci, którzy startują w rywalizacji zespołowej,

Zasady rozgrywania konkurencji zespołowych:

1) rywalizacja zespołowa podczas Spartakiady Seniorów składa się z 4 konkurencji: mega slalom, 
przeciąganie liny, rzut beretem i tor przeszkód.
2) do rywalizacji zespołowej przystepują wszystkie zgłoszone drużyny. Kolejność drużyn 
wybierana jest w drodze losowania. Zawodnicy drużyn wybierają spośród siebie kapitanów 
swoich reprezentacji, którzy ustalają zawodników dla każdej konkurencji;
3) do punktacji klasyfikacji generalnej liczyć się będą wyniki uzyskane przez zespoły podczas 
wszystkich czterech rozgrywanych konkurencji drużynowych;
4) suma uzyskanych punktów wyłoni zwycięzcę drużynowej rywalizacji Spartakiady;
5) każdy zawodnik (zawodniczka) drużyny występuje w co najmniej jednej, a co najwyżej w 
dwóch konkurencjach zespołowych;



V. Zgłoszenia
Zgłoszenia indywidualne i zespołów 3-osobowych przyjmowane będą w Gminnym Centrum 
Kultury w Dubeninkach, Świetlicy Wiejskiej w Żytkiejmach do dnia 03 maja 2015 r. do 
godz. 14.55.

VI. Nagrody
Medale otrzymają zdobywcy I miejsca w każdej konkurencji rekreacyjno-sportowej w 
rywalizacji indywidualnej oraz zwycięska drużyna w rywalizacji zespołowej.
W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów o lokacie decyduje dogrywka.

Wszyscy uczestnicy Spartakiady otrzymają dyplomy, pamiątkowe zdjęcie, zaproszenie na 
imprezę rekreacyjną (wycieczka) z biletem wstępu do groty solnej (Pijalnia Wód w 
Gołdapi).

VII.  Postanowienia końcowe
Uczestnik nie ma obowiązku posiadania specjalnego stroju sportowego, natomiast  
oczekujemy, że startujący będą ubrani w odzież nie krępującą ruchów oraz wygodne 
obuwie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po terenie. Każdy uczestnik startuje na 
własną odpowiedzialność. Zakłada się w związku z tym, iż jego stan zdrowia zezwala na 
uczestnictwo w rywalizacji rekreacyjno-sportowej. 
Ewentualne nieprzewidziane sytuacje powstałe w czasie Spartakiady organizator  rozwiąże 
na bieżąco.

Organizator zapewnia dowóz Żytkiejmy – Dubeninki i z powrotem. Wyjazd z Żytkiejm o 
godz. 14:30.

PROGRAM SPARTAKIADY:

14:30 – zgłoszenia i rejestracja
15.00 – Otwarcie II Spartakiady Seniorów
15:20 – Współzawodnictwo indywidualne i zespołowej
16:45 – pokaz tańca z poi w wykonaniu Wolontariuszy z Klubów Wolontariusza z Dubeninek i z 
Żytkiejm
ok, 17:00 - “majowe grilowanie”
17.30 - zajęcia ZUMBY FITNES prowadzone przez Lidię Kulik
18.30 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród


