
TURNIEJ WSI  

NIEDZIELA KADZIDLAŃSKA 2018r. 
 

I. ZASADY OGÓLNE 

 
Turniej Wsi rozgrywany będzie 2 września 2018 roku na scenie oraz na terenie Zagrody 

Kurpiowskiej w Kadzidle w ramach imprezy „Niedziela Kadzidlańska”. 

 W turnieju mogą wziąć udział drużyny ze wszystkich wsi Gminy Kadzidło. 

 Każda wieś (niekoniecznie) do max. 2 konkurencji może wybrać mieszkańca gminy 

Kadzidło. W pozostałych konkurencjach biorą udział tyko mieszkańcy danej wsi. 

 2-go września odbędzie się 10  konkurencji  

 Organizator powołuje Jury, które będzie czuwać nad przebiegiem konkurencji 

turniejowych. 

 Regulamin Turnieju Wsi zatwierdza Wójt Gminy   

 Zgłoszenia wsi do dnia 24 sierpnia 2018 r. w Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. 

Mieszki w  Kadzidle. 

 

II. PUNKTACJA 

 

 Konkurencje sportowe bądź wymierne czasowo lub ilościowo otrzymują 

następującą punktacje: 

I   miejsce – 20 pkt. 

II  miejsce – 18 pkt. 

III miejsce – 16 pkt. 

IV miejsce – 14 pkt. itd. 

Konkurencje nie obstawione – 0 pkt. 

Konkurencje inne – punktacja w regulaminie 

 Łączną notę drużyny daje suma punktów ze wszystkich konkurencji.  

 

III. NAGRODY 

 
 Zwycięskie drużyny otrzymają nagrody pieniężne. Nagrody zostaną wypłacone 

przedstawicielom reprezentującym poszczególne wsie  

z przeznaczeniem na wykorzystanie przez wiejskie społeczności. 

 Pozostałe drużyny otrzymają pieniężne nagrody pocieszenia. 

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 
 

 Kapitanowie drużyn biorących udział w Turnieju Wsi powinni zgłosić się do organizatora 

na 15 min. przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy. 

 Zawodnicy indywidualni biorący udział w danej konkurencji, jeśli nie zgłoszą się na czas 

jej rozpoczęcia nie będą mogli wziąć w niej udziału. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi 2 września w trakcie imprezy „Niedziela Kadzidlańska”. 



 Wyniki ogłoszone przez Jury są ostateczne. 

 Każdy zawodnik może brać udział maksymalnie w dwóch konkurencjach. 

 

WIENIEC DOŻYNKOWY  

  

 Polega na wykonaniu tradycyjnego wieńca dożynkowego  

 Wielkość, forma, technika wykonania  dowolna 

 Wieniec należy przynieść do Kościoła na Mszę Św. 2 września na godz. 10.30  przez 

przedstawicieli wsi. 

 Wieńce zostaną przeniesione /w  dożynkowym korowodzie/ do Zagrody Kurpiowskiej . 

 Wieńce zostaną umieszczone w Urzędzie  Gminy w Kadzidle. 

 Konkurencja nie oceniana, każda wieś za wykonany wieniec otrzyma nagrodę pieniężną. 

 

I.  PARADA STOISK I KONKURS KULINARNY  

STOISKO 

 Reprezentacja każdego sołectwa przygotuje Paradne Stoisko, na którym promować 

będzie wyłącznie płody rolne( warzywa, owoce, kwiaty) oraz produkty  wytwarzane 

lokalnie np. miody, sery, przetwory ze swoje wsi. 

 Należy opisać produkt: np. nazwa, odmiana, waga,  z czyjego gospodarstwa pochodzą 

czy kto wyhodował itp. 

 Jury będzie brało pod uwagę : 

kompozycję przestrzenną stoiska; 

          ilość i różnorodność produktów ogólny wyraz estetyczny stoiska,  

          nowatorskie rozwiązania w aranżacji stoisk 

 Na stoisku wieś przygotowuje konkursową degustację potraw regionalnych /opis 

konkurencji poniżej/ 

 Wszystkie stoiska rozmieści organizator na terenie Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle 

 Stoisko musi być gotowe do godz.12.00 -  2 września 2018 

 Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania stoiska zabezpiecza wieś np. 

namiot, daszek, stół, obrusy, itp. 

 Obowiązkowo każde stoisko musi mieć czytelną nazwę wsi. 

 Za tę konkurencję wieś może otrzymać od 0 do 30 pkt 

 

STÓŁ KURPIOWSKI  

 Każda wieś przygotowuje 3 dania kurpiowskie :  

- przystawka,  

- danie główne,  

- deser + napoje 

 Każda wieś przygotowuje potrawy na swoim Paradnym Stoisku  

 Stół musi być gotowy na godz.13.00 w Zagrodzie Kurpiowskiej 

 Podczas oceny Jury przedstawiciel wsi, po krótce musi zaprezentować  

i omówić przygotowane potrawy  

 Za te konkurencję można otrzymać od 0 pkt.  do 30  pkt. 

UWAGA: Nie ma możliwości podgrzewania potraw na miejscu  

w Zagrodzie Kurpiowskiej. 

    Wszystkie niezbędne naczynia, sztućce, obrusy przedmioty niezbędne   

    do prezentacji i serwowania potraw wieś zabezpiecza we własnym  zakresie. 



 

 

II. OLBRZYMY 

 

 Konkurs na najciekawszy w kształtach i najdorodniejszy okaz płodów rolnych 

wyhodowany w danej wsi 

 Każda wieś przygotowuje trzy , dowolne okazy ze swoich płodów rolnych 

 Prezentacji eksponatów należy dokonać wraz z jego opisem na scenie 

 Wieś otrzymuje  od 0 do 10 pkt. 

 

III. REJBUJTA DLA ŁORACY 

 

 Wieś wystawia jedną parę mieszaną. 

 Konkurencja polega na prawidłowym zatańczeniu trzech kurpiowskich tańców: polka, 

fafur, powolniak 

 Tancerzom przygrywać będzie kapela kurpiowska 

 Oceniana będzie „czystość” wykonywania kroków, postawa tancerzy, stosowne 

ozdoby i przytupy 

 W konkursie nie mogą brać udziału osoby tańczące w zespołach tanecznych 

zawodowych i amatorskich. 

 Prezentacja będzie odbywać się na scenie w Zagrodzie Kurpiowskiej 

 Wieś otrzymuje od 0 do 20 pkt 

 

IV. MOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO 

 

 Dowolna liczba uczestników 

 Każdy wykonawca prezentuje jedną wybrana przez siebie piosenkę znanego 

wykonawcy polskiego bądź zagranicznego, solo lub z zespołem. 

 Wykonawca imituje śpiew na bazie pełnego playbacku (należy dostarczyć pendrive’a  

z nagranym 1 utworem, który będzie prezentowany) 

 Kryteriom oceny podlegać będzie: 

 poprawna imitacja śpiewu 

 oddanie charakteru wybranej piosenki w odpowiednim układzie tanecznym 

(ruch) 

 charakteryzacja wykonawcy /strój, makijaż/ 

 oryginalność  

 zgodność z oryginałem 

 Wieś otrzymuje od 0 do 20 pkt 

 

V. W BIAŁO-CZERWONYM  MI DO TWARZY (Drużynę z Kadzidła wybiera CKK) 

 

 Konkurencja dla wsi 

 Konkurencja polega na zaprezentowaniu stroju, fryzury, makijażu zgodnie z hasłem 

przewodnim „w biało-czerwonym mi do twarzy” 

 Daną wieś może reprezentować jeden lub kilka „modeli” 

 Pokaz powinien się odbywać przy odpowiedniej muzyce   

 Pokaz nie może być dłuższy niż 3 min. 



 Prezentacja będzie odbywać się na scenie w Zagrodzie Kurpiowskiej 

 Zawodnicy sami przygotowują rekwizyty  niezbędne do pokazu 

 Wieś otrzymuje od 0 do 10 pkt  

 

 

VI. BUSZUJĄCY W ZBOŻU (Drużynę z Kadzidła wybiera CKK) 

 

 W konkurencji bierze udział 3 zawodników płci dowolnej 

 W pojemniku znajduje się ziarno, a w nim zakopanych jest 10 monet 1,2,5 i 10,20 

groszowe 

 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 przy 

naczyniu. Następny zawodnik startuje dopiero wtedy, gdy poprzedni powróci do drużyny, 

przy czym każdy staruje tylko raz. 

 Wykonanie zadania musi się odbyć w czasie 3 minut 

 Konkurencja będzie odbywać się na scenie w Zagrodzie Kurpiowskiej 

 O wygranej decyduje zebrana kwota, a nie ilość monet. 

 

 

VII. SKOKI W WORKACH (Drużynę z Kadzidła wybiera CKK) 

 

 Startują drużyny 4 osobowe (dwie dziewczyny, dwóch chłopaków). 

 Drużyna ustawia się na linii startu w rzędzie w kolejności chłopak, dziewczyna, chłopak, 

dziewczyna. 

 Pierwsza osoba zakłada worek na nogi i pokonuje skokami odcinek do chorągiewki, 

okrąża ją, wraca na start i zdejmuje worek. 

 Następnie dziewczyna zakłada worek, pokonuje skokami odcinek do chorągiewki, okrąża 

ją, wraca itd. 

 Liczony jest czas całej drużyny. 

 

 

VIII. WCZASY BALBINY 

 

 Wieś wystawia  4  zawodników płci dowolnej + kobieta 

 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. 

 Odległość do pokonania taczką – 15m w jedna stronę. 

 Liczy się czas wykonania konkurencji 

 Taczkę, bagaż i pieniądze zabezpiecza organizator 



 

 

IX. POJAZD GĄSIENICOWY 

 

 W konkurencji bierze udział 5 zawodników płci dowolnej 

 Drużyna otrzymuje szeroka szarfę 

 Konkurencja polega na tym, że uczestnicy stają obiema  

nogami na szarfie, jeden za drugim, a wyprostowanymi rękoma przytrzymują szarfę u 

góry(musi powstać „gąsienica czołgu”) 

 Drużyny startują pojedynczo do wyznaczonego miejsca.  

 Dystans do pokonania 20m. 

 Zadanie jest wykonane, gdy ostatni zawodnik znajdzie się za linią mety. 

 Liczy się czas pokonania dystansu 

 

 

 

X. LATAJĄCE GĄBKI (Drużynę z Kadzidła wybiera CKK) 

 

 Konkurencja dla 4-osobowej drużyny 

 Zadaniem jest przeniesienie jak największej ilości wody z pełnego wiaderka do 

pustego za pomocą gąbki wielkości ok. 10 x 20 cm. 

 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. Ostatni zawodnik wyciska z gąbki wodę do wiadra i 

przekazuje gąbkę tą samą drogą do pierwszego zawodnika. 

 Czas trwania zadania 3 min. 

 Liczy się ilość przeniesionej wody 


