
 

 

 
            XIX edycja Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne 
                                       w całorocznych sportowych zmaganiach 

o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w sezonie 2022/2023 

 

 
Organizator: 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne. 

 
Cel: 

 

propagowanie zdrowego trybu życia wśród Mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne 
 

wyłonienie najbardziej usportowionego Sołectwa Gminy 

 
Uczestnictwo: 

 

Uczestnikami Rankingu Sołectw są osoby lub reprezentacje sołectw zgłoszone w terminie 

do zawodów wchodzących w jego skład. Reprezentacje wezmą udział w 12 konkurencjach. 
 

Konkurencje: 

 

1. bieg przełajowy na dystansie ok. 5 km – Otwarte Mistrzostwa Gminny Tarnowo 

Podgórne , 11 listopada 2020 r.,  OSiR  w  Baranowie,   

2. nordic walking – Otwarte Mistrzostwa Gminny Tarnowo Podgórne, 11 listopada 2022 r. 

OSiR w Baranowie, 

3. indor cycling /spinning,  OSiR w Przeźmierowie, grudzień 2022,   

4. tenis stołowy,  OSiR w Przeźmierowie, styczeń 2023,  

5. kręgle klasyczne – Kręgielnia Vector w Tarnowie  Podgórnym, luty 2023, 

6. zawody pływackie  – Tarnowskie Termy, marzec 2023, 

7. bilard, Pałac Jankowice, kwiecień 2023, 

8. Bieg Unijny, OSiR  w Przeźmierowie, 1 maja 2023 r.,   

9. siatkówka plażowa, plaża OSiR Lusowo, czerwiec 2023, 

10.  piłka nożna,  OSiR w Baranowie, czerwiec 2023. 

11. wędkarstwo, stawy w Baranowie  wrzesień 2023, 

12. golf, pole golfowe w Rumianku, wrzesień 2023 

Szczegóły ww. konkurencji będą opisane  w osobnych regulaminach.

 



Regulamin: 
 

1. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek i reprezentujący dane Sołectwo 

zobowiązany jest do posiadania w czasie zawodów dokumentu potwierdzającego jego 

tożsamość, 

2. Zgłoszenia zawodników lub drużyn dokonywane są przez przedstawicieli 

poszczególnych Sołectw w terminie i sposobem wyznaczonym w regulaminach 

poszczególnych konkurencji, 

3. Osoby lub drużyny, które w zgłoszeniu podadzą miejsce zamieszkania na terenie gminy 

Tarnowo Podgórne automatycznie zostaną uczestnikami Rankingu Sołectw, 

4. Dla sołectwa punkty zdobywa tylko jedna osoba lub drużyna, ta która będzie 

najwyżej sklasyfikowana na koniec danych zawodów. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad w ustalaniu klasyfikacji ogólnej 

oraz w przyznawaniu nagród w przypadku nie odbycia się części konkurencji przez 

zdarzenia niezależne od organizatora.  

 

 

Regulaminy wszystkich konkurencji oraz wyniki  będą publikowane na stronie WWW.osir.pl 
oraz przesyłane sołtysom pocztą elektroniczną. 

 

 
Punktacja: 

 

a) konkurencji od 1 do 12 
 

MIEJSCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

PUNKTY 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 

O klasyfikacji końcowej po wszystkich konkurencjach decyduje suma punktów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osir.pl/


Nagrody: 

Sołectwo zostanie sklasyfikowane jeżeli jego Mieszkańcy wezmą udział w CO NAJMNIEJ 7 

KONKURENCJACH. Sklasyfikowane sołectwa otrzymają nagrody pieniężne oraz za 

pierwsze miejsce puchar. Nagrody za całoroczną rywalizację zostaną przekazane 

zwycięskim Sołectwom. Nagrody pieniężne muszą być przeznaczone na cele sportowo-

rekreacyjne  np.: sprzęt sportowy, wycieczki sportowo-rekreacyjne, karnety sportowe,  

wynajem obiektów sportowych, itp. 

 
 

Sędziowie: 

W skład kolegium sędziowskiego XIX edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne, 

który rozstrzyga wszystkie sprawy sporne i ustanawia regulaminy konkurencji wchodzą: 

Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego – Paweł Kucharski, 

Wiceprzewodniczący Kolegium Sędziowskiego – Konrad Błaszczyk, 

Członek Kolegium Sędziowskiego – Jacek Duszczyk, 

Kolegium zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminów oraz terminów poszczególnych 

zawodów. Sprawy sporne nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Kolegium.

 
 
 
 

 


