
 

I Turniej w Przeciąganiu Liny na Plaży 

1. Cel zawodów: 

Popularyzacja jednej z najstarszych dyscyplin sportowych i olimpijskich

Miejskiej,  jako doskonałego miejsca do spędzania aktywnego wypoczynku. 

2. Organizatorzy: 

Leo Speed Food  

Klub Sztuk Walk Sokudo 

Otwocka Plaża Miejska 

3. Partnerzy: 

Miasto Otwock 

Polski Związek Przeciągania Liny 

4. Termin i miejsce zawodów: 

termin: 10 września 2017 r. godz. 14:00 ostateczne zgłoszenia i ważenie, godz. 15:00 start zawodów

miejsce: Otwocka Plaża Miejska  

5. Konkurencje i drużyny:  

a)  konkurencja męska: 5 osób o łącznej wadze

b)  konkurencja dzieci: 6 osób o łącznej wadze zawodników z drużyny do 180 kg,

6. Zasady ogólne:  

Rywalizacja zespołów polega na przeciągnięciu zaznaczonego środka liny poza granice własnej strefy wyznaczonej 

poprzez linie na podłożu. Rywalizacja zaczyna s

która jako pierwsza przeciągnie znacznik (znajdujący się na środku liny) za granicę swojej strefy wyznaczoną linią na 

podłożu. O zwycięstwie drużyny informuje sygnał dźwiękowy sędziego. 

7. Nagrody: 

Zawodnicy drużyn za zajęcie pierwszego, 

8. Pozostałe uwagi:  

- nie dopuszcza się owijania liny wokół dłoni, rąk, tułowia oraz ciągnięcia liny 

- nie dopuszcza się używania rękawic, 

- uczestnicy zawodów podczas rozgrywek występują boso,

- oddanie spotkania walkowerem oznacza wykluczenie z dalszej rywalizacji. 

- sędzia ma prawo wykluczyć z udziału w szczególności osoby będące pod wpływem alkoholu, innych środkó

odurzających lub dopingujących, za wypadki niezawinione przez Organizatora, Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności,   

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu,

- zawody rozegrane zostaną bez względu na pogodę i ilość startujących drużyn

- uczestnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na start w zawodach 

wypełnienia na miejscu. 

9. Zapisy: 

Nazwy drużyn i ich skład prosimy kierować na adres biuro@sokudo.pl

 

     UDZIAŁ

      

      

 

  

Turniej w Przeciąganiu Liny na Plaży  

Otwock 2017 r. 

REGULAMIN 

yplin sportowych i olimpijskich - popularyzacja gminy Otwock oraz

jako doskonałego miejsca do spędzania aktywnego wypoczynku.  

ostateczne zgłoszenia i ważenie, godz. 15:00 start zawodów

ej wadze zawodników z drużyny do 460 kg, 

o łącznej wadze zawodników z drużyny do 180 kg, 

Rywalizacja zespołów polega na przeciągnięciu zaznaczonego środka liny poza granice własnej strefy wyznaczonej 

poprzez linie na podłożu. Rywalizacja zaczyna się na sygnał dźwiękowy podawany przez sędziego. Wygrywa drużyna, 

która jako pierwsza przeciągnie znacznik (znajdujący się na środku liny) za granicę swojej strefy wyznaczoną linią na 

podłożu. O zwycięstwie drużyny informuje sygnał dźwiękowy sędziego.  

pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają medale i dyplomy

ie dopuszcza się owijania liny wokół dłoni, rąk, tułowia oraz ciągnięcia liny przodem przełożonej przez plecy,

podczas rozgrywek występują boso, 

oddanie spotkania walkowerem oznacza wykluczenie z dalszej rywalizacji.  

w szczególności osoby będące pod wpływem alkoholu, innych środkó

za wypadki niezawinione przez Organizatora, Organizator nie ponosi 

a sobie prawo zmiany regulaminu, 

zawody rozegrane zostaną bez względu na pogodę i ilość startujących drużyn,  

uczestnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na start w zawodach 

Nazwy drużyn i ich skład prosimy kierować na adres biuro@sokudo.pl 

UDZIAŁ W ZAWODACH JEST BEZPŁATNY :-)  

    Serdecznie zapraszamy

    oraz życzymy dobrej zabawy :

laryzacja gminy Otwock oraz Plaży 

ostateczne zgłoszenia i ważenie, godz. 15:00 start zawodów 

Rywalizacja zespołów polega na przeciągnięciu zaznaczonego środka liny poza granice własnej strefy wyznaczonej 

ię na sygnał dźwiękowy podawany przez sędziego. Wygrywa drużyna, 

która jako pierwsza przeciągnie znacznik (znajdujący się na środku liny) za granicę swojej strefy wyznaczoną linią na 

i dyplomy.  

przodem przełożonej przez plecy,  

w szczególności osoby będące pod wpływem alkoholu, innych środków 

za wypadki niezawinione przez Organizatora, Organizator nie ponosi 

uczestnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na start w zawodach - możliwość 

Serdecznie zapraszamy  

oraz życzymy dobrej zabawy :-) 


