
REGULAMIN  ROZGRYWEK JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 
GMINY MUROWANA GOŚLINA W 2017 ROKU 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Organizatorem rozgrywek jest Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz MG Sport  

i Nieruchomości spółka z o.o.  

§2 

Patronat nad rozgrywkami sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

§3 

W rozgrywkach uczestniczą jednostki pomocnicze gminy Murowana Goślina - sołectwa 

oraz osiedla samorządowe. 

§4 

 

1. Dopuszcza się możliwość tworzenia Federacji przez max. 3 sołectwa, których liczba 

mieszkańców nie przekracza 200 osób (stan na 31 grudnia 2016 r.). 

2. Zastrzega się przy tym, iż po takim połączeniu dana Federacja jest zobowiązana do 

startowania we wszystkich konkurencjach razem. Nie dopuszcza się możliwości 

startowania danych sołectw osobno w poszczególnych konkurencjach. 

§5 

W ramach rozgrywek odbędą się zawody: 

 Turniej tenisa stołowego, 

 Turniej sprawnościowy, 

 Turniej strzelecki, 

 Turniej piłki siatkowej. 

§6 

 
1. Organizator zobowiązany jest do przesłania Sołtysom oraz Przewodniczącym 

Zarządów Osiedli Samorządowych regulaminów poszczególnych zawodów. 

2. Regulamin określa m.in. termin i miejsce zawodów, system gier, zasady zgłoszenia  

i udziału jednostek pomocniczych w zawodach. 

3. Jednostka pomocnicza przystępująca do rozgrywek nieodwołalnie przyjmuje zasady 

regulaminu, bez możliwości zmiany podczas trwania zawodów. 

 
ROZDZIAŁ II 

ZASADY PUNKTACJI 

§7 

1. Rozgrywki wygrywa drużyna która w trakcie rozgrywek uzyskała największą sumę 

punktów uzyskanych w poszczególnych zawodach. 

2. Punktacja końcowa zawodów: 

1 miejsce - 10 pkt. 

2 miejsce -  9 pkt. 

3 miejsce -  8 pkt. 

4 miejsce -  7 pkt. 

5 miejsce -  6 pkt. 

6 miejsce -  5 pkt. 

7 miejsce -  4 pkt. 

8 miejsce -  3 pkt. 

9 miejsce -  2 pkt. 

10 miejsce -  1 pkt. 

3. W przypadku równego miejsca zespoły z zawodach otrzymują równą liczbę punktów, 

a kolejne miejsce jest nieobsadzone. 

 

 



§8 

1. Najlepszą jednostką pomocniczą gminy Murowana Goślina zostanie sołectwo lub 

osiedle samorządowe, które zgromadzi największą liczbę punktów na zakończenie 

cyklu rozgrywek. 

2. W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej jednostek 

pomocniczych w klasyfikacji końcowej po czterech turniejach, o ostatecznej 

kolejności decydować będzie: 

1. uczestnictwo we wszystkich rozegranych zawodach, 

2. wyższe miejsce zdobyte w jednym z czterech rozegranych turniejów, 

3. wyższe miejsce w kolejnym z czterech rozegranych turniejów. 

§9 

1. Punkty przyznawane są bez względu na liczbę jednostek pomocniczych 

uczestniczących w turnieju. 

2. Jednostce pomocniczej, która zgłosiła udział w zawodach, a nie przystąpiła do nich, 

przyznawane są 3 punkty ujemne z ogólnej punktacji rozgrywek. 

3. Organizator przewiduje rozstawienie jednostek pomocniczych według klasyfikacji 

turniejowej w poszczególnych dyscyplinach za 2016 rok. 

 
ROZDZIAŁ III 

NAGRODY 

 

§10 

 
1. Za zajęcie pierwszych dziesięciu miejsc w klasyfikacji końcowej rozgrywek jednostki 

pomocnicze otrzymują nagrody finansowe. 

2. Pula nagród w 2017 roku wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 

w tym za zajęcie: 

 I miejsce – 6.000 zł 

 II miejsce – 5.000 zł 

 III miejsca – 4.000 zł 

 IV miejsce – 3.500 zł 

 V miejsce – 3.000 zł 

 VI miejsce – 2.500 zł 

 VII miejsce – 2.000 zł 

 VIII miejsce – 1.500 zł 

 IX miejsce – 1.500 zł 

 X miejsce – 1.000 zł 

3. Nagrody finansowe przeznacza się na zadania inwestycyjne w gminie w roku 2018. 

4. Zebrania mieszkańców, podejmując uchwałę, decydują o przeznaczeniu nagrody 

finansowej. 

 
ROZDZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§11 

 

1. Sprawy nie zawarte w Regulaminie wynikłe w trakcie zawodów interpretowane są 

przez Sędziów oraz Organizatorów. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.  


