
REGULAMIN 
dla uczestników zawodów dla klas gimnazjalnych w ramach 

„Otwarcia sezonu nawigacyjnego” 
________________________________________________________ 
 
 I  Organizator, Zasady Ogólne  
1.Organizatorem zawodów jest ZSŻŚ i CKPiU w  Kędzierzynie- Koźlu. 
2.Zawody będą miały charakter sportowo- rekreacyjny na zasadach określonych                            w 
niniejszym regulaminie. 
3.Osoby uczestniczące w turnieju są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności:  
- prowadzić rywalizację sportową w zgodzie z regułami danej dyscypliny, w duchu sportowej 
rywalizacji i rekreacji, z poszanowaniem dobra innych uczestników zawodów i osób trzecich,  
- przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, 
- przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu), na którym odbywają się zawody. 
 4.Zabrania się wnoszenia na zawody i posiadania przez osoby w niej uczestniczące     
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 
pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych.  
 

   5.Organizator może  zażądać od uczestnika okazania dokumentu potwierdzającego jego 
tożsamość.  
 

  6.Uczestnik zawodów zgłaszając swój udział oświadcza, że nie występują żadne 
przeciwwskazania do jego udziału w zawodach w szczególności o charakterze medycznym oraz o 
tym, że jest zdrowy i na własną  odpowiedzialność decyduje się na udział w rywalizacji sportowej i 
zajęciach rekreacyjnych.  
       

  7.Uczestnik zawodów  zgłaszając swój udział wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku na 
zdjęciach i nagraniach audiowizualnych oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności 
zdjęcia i nagrania audiowizualne mogą być kopiowane, utrwalane i zwielokrotniane, udostępniane i 
pokazywane publicznie (np. w prasie, telewizji, Internecie, wideo, artykułach promocyjnych, 
materiałach reklamowych, na opakowani ach itp.), zwłaszcza w celach służących promocji 
działalności Organizatora 
 

 8. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów, ani za szkody, 
których uczestnicy mogą doznać w związku z udziałem w zawodach                                 w 
szczególności za szkody wynikające z uprawiania sportu (jak np. urazy, kontuzje itd.). 
 
 9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia związanego z udziałem                         w 
zawodach, w szczególności nie zapewnia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ani od 
następstw nieszczęśliwych wypadków.  
 
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu, 
na którym odbywają się zawody. 
 
11.Uczestnik zawodów zgłaszając swój udział wyraża zgodę na gromadzenie                            i 
przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją                                  i 
przeprowadzeniem zawodów. 
 12.Uczestnicy zawodów zgłaszają swój udział na formularzach udostępnianych przez Organizatora 
przy wejściu na teren przystani „Szkwał”. 



 
13. Szczegółowe regulaminy poszczególnych konkurencji określone są w załącznikach. 
 

 
II Miejsce i termin 
 

Zawody odbędą się w dniu 24 maja 2013r. na terenie przystani „Szkwał” w Kędzierzynie- Koźlu. 
III Cel zawodów :  
- popularyzowanie kultury fizycznej i rekreacji. 
IV Uczestnicy 
Uczestnikami zawodów mogą być uczniowie gimnazjów, którzy przybędą na teren przystani wraz z 
opiekunami, po wcześniejszym potwierdzeniu uczestnictwa Organizatorowi                 w terminie 
do 23 maja 2013 r. 
V Dyscypliny 
Turnieje wchodzące w skład zawodów to: 
-bębenek, 
-strzelnica, 
-toczenie koła, 
-pompowanie koła, 
-przeciąganie liny, 
-wiązanie węzłów, 
-slalom robotów, 
-radia, 
-rzutki, 
-układy elektryczne. 
 

VI  Zasady zgłoszeń uczestników 
1. Grupy, które potwierdziły przybycie na zawody do dnia 23 maja br. zgłaszają się                 o 
godzinie 10 na przystani „Szkwał” w punkcie rejestracji wraz z opiekunem. Następnie zostaną im 
przydzieleni koordynatorzy, którzy zaprowadzą ich do stanowisk, gdzie odbywać się będą 
poszczególne konkurencje. 
2. Zgłoszenie udziału w zawodach jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu.  
 

3. Organizatorzy zapewniają: ( sędziów, prowadzenie dokumentacji rozgrywek, napoje                   i 
suchy prowiant, sprzęt niezbędny do przeprowadzenia każdego z turniejów). 
 

VII Nagrody 
1. Główną nagrodą jest rejs statkiem szkolnym „Major Sucharski”. 
2.Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przewidziano nagrody rzeczowe. 



REGULAMIN 
dla uczestników zawodów – uczniów ZSŻŚ w ramach  

„Otwarcia sezonu nawigacyjnego” 
________________________________________________________ 
 
 I  Organizator, Zasady Ogólne  
1. Organizatorem zawodów jest ZSŻŚ i CKPiU w  Kędzierzynie- Koźlu. 
2. Zawody będą miały charakter sportowo - rekreacyjny na zasadach określonych                            

w niniejszym regulaminie. 
3. Osoby uczestniczące w turnieju są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności:  
- prowadzić rywalizację sportową w zgodzie z regułami danej dyscypliny, w duchu sportowej 
rywalizacji i rekreacji, z poszanowaniem dobra innych uczestników zawodów i osób trzecich,  
- przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, 
- przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu), na którym odbywają się zawody. 
 
4.Zabrania się wnoszenia na zawody i posiadania przez osoby w nich uczestniczące     
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 
pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych.  
 

5. Organizator może  zażądać od uczestnika okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.  
6. Uczestnik zawodów zgłaszając swój udział oświadcza, że nie występują żadne przeciwwskazania 
do jego udziału w zawodach w szczególności o charakterze medycznym oraz o tym, że jest zdrowy 
i na własną  odpowiedzialność decyduje się na udział w rywalizacji sportowej i zajęciach 
rekreacyjnych.  
       

  7. Uczestnik zawodów  zgłaszając swój udział wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku na 
zdjęciach i nagraniach audiowizualnych oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności 
zdjęcia i nagrania audiowizualne mogą być kopiowane, utrwalane i zwielokrotniane, udostępniane i 
pokazywane publicznie (np. w prasie, telewizji, Internecie, wideo, artykułach promocyjnych, 
materiałach reklamowych, na opakowani ach itp.), zwłaszcza w celach służących promocji 
działalności Organizatora. 
 
8. Uczestnicy zawodów – uczniowie ZSŻŚ mogą brać udział we wszystkich konkurencjach 
sportowo – rekreacyjnych. 
 
 

 9. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów, ani za szkody, 
których uczestnicy mogą doznać w związku z udziałem w zawodach w szczególności za szkody 
wynikające z uprawiania sportu (jak np. urazy, kontuzje itd.). 
 
 10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia związanego z udziałem w zawodach, w 
szczególności nie zapewnia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ani od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.  
 
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu, 
na którym odbywają się zawody. 
 
12.Uczestnik zawodów zgłaszając swój udział wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie 
swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów. 



 13.Uczestnicy zawodów zgłaszają swój udział na formularzach udostępnianych przez Organizatora 
przy wejściu na teren przystani „Szkwał”. 
 
14. Szczegółowe regulaminy poszczególnych konkurencji określone są w załącznikach. 
 
15. Aktywne uczestnictwo drużyn ZSŻŚ w zawodach oraz zaangażowanie w obsługę  imprezy 
„Otwarcia Sezonu Nawigacyjnego” będzie premiowane dodatkowymi punktami za zachowanie i 
frekwencję: 
Frekwencja klasy  90-100% - 10pkt 

81-89% - 5pkt 
75-80% - 2pkt 

 
 
II Miejsce i termin 
 

Zawody odbędą się w dniu 24 maja 2013r. na terenie przystani „Szkwał” w Kędzierzynie- Koźlu. 
III Cel zawodów :  
- popularyzowanie kultury fizycznej i rekreacji. 
IV Uczestnicy 
Uczestnikami zawodów są uczniowie ZSŻŚ, którzy przybędą na teren przystani wraz  
z opiekunami. 
V Dyscypliny 
Turnieje wchodzące w skład zawodów to: 
-bębenek, 
-strzelnica, 
-toczenie koła, 
-pompowanie koła, 
-przeciąganie liny, 
-wiązanie węzłów, 
-slalom robotów, 
-radia, 
-rzutki, 
-układy elektryczne. 
 

VI  Zasady zgłoszeń uczestników 
1. Drużyny zgłaszają się o godzinie 9 na przystani „Szkwał” w punkcie rejestracji wraz z 
opiekunem. Następnie zostaną im przydzieleni koordynatorzy, którzy zaprowadzą ich do stanowisk, 
gdzie odbywać się będą poszczególne konkurencje. 
2. Zgłoszenie udziału w zawodach jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu.  
 

VII Nagrody 
Dla najlepszych drużyn przewidziano atrakcyjne nagrody. 

 
Regulamin konkurencji toczenie koła 

 
 

1) W konkurencji biorą udział drużyny składające się z 4 osób. 
2) Konkurencja polega na przetoczeniu koła z linii startu do pachołka i z 

powrotem przez każdego uczestnika drużyny na czas. 
3) O kolejności miejsc decyduje czas całej drużyny. 
4) Jeśli dwie drużyny będą miały taki sam czas, odbędzie się dogrywka. 



5) Punktacja: 
    1 miejsce  -  7 pkt. 
    2 miejsce  -  6 pkt. 
    3 miejsce  -  5 pkt. 
    4 miejsce  -  4 pkt. 
    5 miejsce  -  3 pkt. 
    6 miejsce  -  2 pkt. 
    7 miejsce  -  1 pkt. 
 

REGULAMIN konkurencji „Ci ągnięcie liny”. 
 

Od tej konkurencji drużyny gimnazjalne rozpoczynają konkurs. 
1. W ciągnięciu liny biorą udział 6-osobowe drużyny. 

2. Rozgrywki odbywają się w systemie pucharowym. 

3. Losowanie decyduje o wyborze przeciwnika. 

4. Za udział w tej konkurencji drużyna otrzymuje 1 pkt. 

5. Za wygraną w I etapie – 2 pkt. 

6. Za wygraną II etapie max. 6 pkt. 

 

 
Regulamin konkurencji pompowanie koła 

 
 
1) W konkurencji biorą udział drużyny składające się z 2 osób. 
2) Konkurencja polega na pompowaniu koła na czas. 
3) O kolejności miejsc decyduje czas  drużyny. 
4) Jeśli dwie drużyny będą miały taki sam czas, odbędzie się dogrywka. 
5) Punktacja: 
    1 miejsce  -  7 pkt. 
    2 miejsce  -  6 pkt. 
    3 miejsce  -  5 pkt. 
    4 miejsce  -  4 pkt. 
    5 miejsce  -  3 pkt. 
    6 miejsce  -  2 pkt. 
    7 miejsce  -  1 pkt. 
 
 

Regulamin konkurencji strzeleckiej kpn  
 
 

6) Organizatorem zawodów jest ZSŻŚ oraz CKPiU  w Kędzierzynie – Koźlu. 
7) Zawody rozgrywane w ramach zawodów „Otwarcie Sezonu Nawigacyjnego 2013”. 

Strzelanie odbędzie się na terenie przystani Szkwał.  



8) W zawodach mogą wziąć udział uczniowie gimnazjum wraz z opiekunami, którzy 
potwierdzili swe przybycie w punkcie rejestracyjnym oraz uczniowie ZSŻŚ w 
Kędzierzynie – Koźlu.  

9) Strzelanie z karabinu pneumatycznego kpn 8 strzałów.  
10) Odległość strzelania 10 m, pozycja stojąc, bez podpórki.  
11) Zawody rozgrywane są w trzech konkurencjach: 

1. indywidualne chłopców, 
2. indywidualne dziewcząt, 
3. zespołowe – drużyna mieszana liczy 6 osób. Każdy członek drużyny oddaje 8 

strzałów, których do punktacji generalnej zalicza się 5 najlepszych.  
12) Do liczby punktów uzyskanych przez zawodnika indywidualnego zalicza się 5 

najlepszych trafień. W przypadku równej ilości punktów o klasyfikacji decyduje 
większa ilość trafionych 10-tek , w razie braku rozstrzygnięcia decyduje w następnej 
kolejności ilość 9-tek, 8-ek, itd.  

13) Liczba punktów uzyskanych przez zawodników drużyny w pięciu najlepszych 
trafieniach, jest sumowana i ona decyduje o miejscu w klasyfikacji generalnej. W 
przypadku równej ilości punktów o klasyfikacji decyduje większa ilość trafionych 10-
tek , w razie braku rozstrzygnięcia decyduje w następnej kolejności ilość 9-tek, 8-ek, 
itd.  

14) Decyzje składu sędziowskiego są nieodwołalne.  
15) Skład sędziowski:  

1. Sędzia główny – dyrektor ZSŻŚ w Kędzierzynie – Koźlu: Agnieszka 
Kossakowska 

2. Prowadzący zawody – Zbigniew Lenartowicz, 
3. Sędzia pomocniczy – Zbigniew Kapelan, 
4. Sędzia stanowiskowy – Sławomir Marcinków 
5. Sędzia punktowy – Dawid Łacny w,   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN STRZELANIA 
 

Strzelanie odbywa się na przystani Szkwał. 

Podczas strzelania na stanowiskach znajdują się tylko zawodnicy oraz sędziowie 
obsługi . 

Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w  
przechwytywacz, prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie ŁADUJ !  
Zawodnik stoi na stanowisku strzeleckim. 

Przy ładowaniu broni można korzystać tylko z pomocy sędziego. 

Podczas strzelania nie wolno: 

a) kierować wylotu lufy karabinku w kierunku ludzi, 

b) manipulować przy mechanizmach celowniczych,  

c) każdorazowo po wzięciu do ręki broni, sprawdź czy jest rozładowana 

d) nigdy nie odkładaj w czasie odpoczynku i innych przerw w strzelaniu broni 
załadowanej, 

e) poruszania się poza obrębem stanowiska, 

Zawodnik podporządkowuje się wszystkim komendą wydawanym przez sędziego : 

a) ŁADUJ !   -  oznacza prawo załadowania broni po której sędzia sprawdzi 
umiejętność właściwego wykonania czynności. 

b) START !  -  oznacza rozpoczęcie indywidualnego strzelania zawodnika 
mającego na wykonanie serii 7 minut 

c) STOP !     -  oznacza sytuację wyjątkową, kiedy strzelający zasygnalizował 
sędziemu przez podniesienie ręki awari ę broni, każdy strzelający odkłada 
broń na stanowisku lufą w kierunku tarcz jednocześnie rozładowując i 
zabezpieczając broń 

d) ROZŁADUJ !    - oznacza, że strzelanie zostało zakończone, każdy zawodnik 
oddal ostatni strzał odkłada rozładowaną i właściwie zabezpieczoną broń na 
stanowisku. 

Każdy zawodnik na stanowisku otrzymuje odpowiednią ilość pocisków, którą powinien 
przeliczyć. Tarcza po przyniesieniu jej przez sędziego stanowiskowego zostaje 
podpisana i przekazana po okazaniu zawodnikowi do Sędziego Punkowego. 

Wszystkie sporne kwestie na stanowiskach strzeleckich rozstrzyga sędzia 
stanowiskowy po ewentualnej konsultacji z sędziom głównym. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lista uczestników w konkurencji  

Strzelanie z karabinku kpn  
 

L.p.  Nazwisko  Imię  Gimnazjum  Liczba 
punktów 

Miejsce  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      



Regulamin konkursu slalom robotów 
 
 
Konkurencja polega na pokonaniu trasy slalomu w jak najkrótszym czasie. Trasa 
wynosi około 5 metrów. Trasa zostaje uznana za zaliczoną jeżeli robot nie przewróci 
pachołka. Każda drużyna może wystartować maksymalnie 3 razy. Do klasyfikacji 
generalnej będzie brany najlepszy wynik. 
Punkty przyznawane są drużynie w następujący sposób:  
Maksymalna liczba punktów równa się liczbie startujących drużyn. Kolejna drużyna 
otrzymuje minus jeden punkt od drużyny poprzedniej. Najsłabsza drużyna otrzyma 
jeden punkt.  
Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
 
 

REGULAMIN konkurencji dla gimnazjalistów SPRYTNY EL EKTRYK w 
ramach OTWARCIA SEZONU NAWIGACYJNEGO NA ODRZE 

 
1. Konkurencja składa się z dwóch ćwiczeń polegających na zmontowaniu prostych obwodów 

elektrycznych. 
2. W tej konkurencji każde gimnazjum reprezentują dwa zespoły trzyosobowe. 
3. Do każdego ćwiczenia dołączony jest schemat układu. 
4. Dwa zespoły niezależnie od siebie wykonują zadania na czas. 
5. Maksymalny czas na wykonanie ćwiczenia wynosi 5 minut. 
6. Za prawidłowe wykonanie zadania zespół otrzymuje 1 punkt. 
7. Za niepełne wykonanie ćwiczenia zespół otrzymuje 0,5  punktu. 
8. Maksymalna ilość punktów dla danego gimnazjum za tą konkurencję to 2 punkty. 
9. Przy tej samej liczbie punktów o lokacie danego gimnazjum w tej konkurencji decyduje łączny czas 

obu zespołów. 

 
Regulamin konkurencji „Wi ązanie węzłów” 

1. Konkurencja polega na zawiązaniu węzłów żeglarskich, które wcześniej zostaną 
zaprezentowane przez instruktora. 

2. W tej konkurencji każde gimnazjum wytypuje trzech zawodników. 
3. Każdy węzeł zostanie zaprezentowany przez instruktora oraz na zdjęciach. 
4. Zadanie będzie wykonane na czas. 
5. Czasy zawodników z danego gimnazjum sumują się i dają wynik uzyskany przez szkołę. 
6. Wyniki zostaną uszeregowane od najkrótszego czasu do najdłuższego, a następnie zostaną 

przydzielone punkty: za najkrótszy czas 7 punktów i kolejno 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

 
 
 
 
 
 
 



REGULAMIN  
 

konkursu „ŚLEPE RADIO” na najlepszy wynik dla drużyny biorącej udział w 
konkursie sprawnościowym 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej oraz Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu. 
2. Konkurs jest realizowany w jednym etapie. 
3. Prawo zgłaszania zespołu przysługuje każdej szkole lub klasie tylko jeden raz.  
4. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która nie posiada przeciwwskazań 

zdrowotnych (klaustrofobia, uraz kręgosłupa, obojczyka lub tym podobne). 
5. Zgłoszenie zespołu następuje u prowadzącego konkurencję.  
6. W konkursie bierze udział dwuosobowy zespół reprezentujący poszczególne klasy lub 

gimnazjum. 
7. W dwuosobowym zespole zostanie wyłoniona osoba która będzie układać stos opon oraz osoba 

która będzie ją kierować. Osoba układająca będzie miała zasłonięte oczy. Nakierowanie i 
komunikacja pomiędzy zawodnikami odbywać będzie się za pomocą radia morskiego VHF. 
Kanał komunikacji to 6. osoba kierująca w czasie konkursu nie może zmieniać swojego 
miejsca. 

8. Na wydzielonym obszarze będą znajdować się cztery opony. Na środkowej oponie należy 
ułożyć stos pionowy składający się z trzech pozostałych.  

9. Celem konkursu jest uzyskanie jak najkrótszego czasu ułożenia stosu z czterech opon. 
10. Nagrodą jest uzyskanie jak najwyższej liczby punktów do całkowitej punktacji konkursowej 

regat. Drużyna z najkrótszym czasem otrzyma 10 punktów. Każda następna otrzyma jeden 
punkt mniej. W przypadku większej liczby drużyn wszystkie poniżej 10 miejsca otrzymują ex 
aequo po 1 punkcie. 

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po wykonaniu zadania przez ostatnią drużynę.   
 

 
REGULAMIN KONKURENCJI „RZUTK Ą DO CELU” 

 
1. Konkurencja „rzutką do celu” polega na trafieniu bądź przecięciu liną rzutki 

ratowniczej  koła ratunkowego umieszczonego na tafli wody. 
2. Gimnazjum wystawia 5- osobowe drużyny. 
3. Każdy członek drużyny ma jeden rzut. 
4. Za celny rzut drużyna otrzymuje jeden punkt, za niecelny - zero punktów. 
5. Maksymalnie drużyna może zdobyć pięć punktów. 
6. Ostateczne rozliczenie punktowe: 

I miejsce – 7 p. 
II miejsce – 6 p. 
III miejsce – 5 p. 
IV miejsce – 4 p. 
V miejsce – 3 p. 
VI miejsce – 2 p. 
VII miejsce – 1 p. 
 



 

Regulamin konkurencji „B ębenek” 
 
Do konkurencji z każdego zespołu przystępują trzy osoby. Przed rozpoczęciem 
zostają zapoznane z regulaminem.  
Przebieg konkurencji:  
Sędzia główny pierwszej z osób gra ćwiczenie rytmiczne w zadanym metrum i 
tempie. Zadaniem uczestnika jest powtórzenie tegoż rytmu. Jeśli ćwiczenie zostanie 
wykonane poprawnie (zgadza się podział rytmiczny oraz tempo, artykulacja i 
dynamika nie jest brana pod uwagę), to drużyna otrzymuje dwa punkty. Jeśli 
uczestnik popełnił błąd podczas wykonywania ćwiczenia, to sędzia gra jeszcze raz 
ten sam podział rytmiczny lecz teraz drużyna może otrzymać tylko jeden punkt, o ile 
ćwiczenie zostanie wykonane poprawnie. W przeciwnym przypadku drużyna nie 
otrzymuje punktów. Po pierwszym ćwiczeniu sędzia pokazuje kolejne cztery 
ćwiczenia, po czym do konkurencji przystępuje druga, następnie trzecia osoba.  
Każda drużyna może zdobyć maksymalnie 30 punktów. Wygrywa drużyna, która 
zdobyła najwięcej punktów. W przypadku równej liczby punktów zwycięzcę wyłoni 
dogrywka. Z każdej drużyny o równej liczbie punktów zostanie wybrany jeden 
uczestnik. Uczestnicy będą powtarzać podziały rytmiczne do momentu, w którym 
jeden z nich (jego drużyna wygrywa) dane ćwiczenie powtórzy, a przeciwnik tego nie 
uczni.  
Sędzia główny: Damian Gabor. Pomocnik sędziego: Adam Wiśniowski. 

 


