
 

 
 
 

Regulamin wieloboju w czterech dyscyplinach: 

kręgle, strzelectwo sportowe, teqvoly, wodny tor przeszkód na 

pływalni. 

 
 

I. Organizator:  

 

- Głównym Organizatorem wieloboju w czterech dyscyplinach jest Gmina Błonie. 

 

II. Termin i miejsce:   

 

- 28 maja 2022 r., obiekt Centrum Sportu w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1/ Al. Norwida. 

 

III. Program wieloboju: 

 

9.00 – 9.30 - rejestracja uczestników wieloboju 

9.30 – 14.30 - strzelnica (pokaz + szkolenie + zawody) 

9.30 – 14.30 - kręgielnia (pokaz + szkolenie + zawody) 

11.30 – 11.45 - rejestracja uczestników ćwiczeń qigong  

11.45 – 14.30 – ćwiczenia qigong (pokaz + szkolenie) 

14.30 – 15.30 - przerwa – poczęstunek 

15.30 – 17.00 – teqvoly (pokaz + zawody) 

17.00– 18.30 - pływalnia (zawody) 

18.30 – 19.00 – wręczenie nagród, poczęstunek- zakończenie imprezy. 

 

IV. Cel imprezy: 

 

- propagowanie aktywności fizycznej, 

- propagowanie postaw fair play, 

- integracja społeczności lokalnej, 

- popularyzacja kręglarstwa, 

- popularyzacja sportu strzeleckiego,  

- popularyzacja teqvoly, 

- popularyzacja wodnego toru przeszkód – nowej formy aktywności fizycznej na pływalni, 

- popularyzacja ćwiczeń qigong 

 

V. Zgłoszenia do Wieloboju: 

- warunkiem uczestnictwa w wieloboju jest przesłanie do dnia 25.05.2022r skanu karty 

zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do regulaminu, na adres mailowy: 

zapisy@cs.blonie.pl w tytule: „WIELOBÓJ MAJ 2022” 



- oryginał dokumentów należy dostarczyć w dniu wieloboju do Biura Zawodów 

zlokalizowanego w holu głównym Centrum Sportu w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1, 

- zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument ze zdjęciem, 

- zgłoszenie do wieloboju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

VI. Zasady uczestnictwa: 

 

Mieszkańcy z terenu gmin należących do Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą  

a Kampinosem: 

Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, 

Stare Babice.  

- Udział odbywa się z podziałem na płeć i kategorie wiekowe 

- udział w wieloboju jest bezpłatny, 

- każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów, 

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, 

- warunkiem uczestnictwa jest ukończenie w dniu zawodów 12 roku życia, 

- limit uczestników wynosi 60 osób, 

- o udziale w wieloboju decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

VII. Nagrody: 

 

- Prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

▪ kategoria wiekowa od 12 roku życia, 

▪ kategoria kobiet,    

▪ kategoria mężczyzn. 

 

- zawodnicy zajmujący miejsca I otrzymają puchary, medale oraz nagrody rzeczowe, 

- każdy uczestnik wieloboju otrzyma pamiątkowy medal oraz nagrodę rzeczową. 

 

VIII. Przebieg Wieloboju: 

 

• Kręgle 

 

Przepisy gry: 

- w kręglach prowadzona jest kwalifikacja indywidualna, 

- zawodnicy biorą udział w turnieju składającym się z 10 kolejek według zasad kręgielskich, 

- klasyfikacja oddzielna dla każdej kategorii, o miejscu decyduje uzyskany rezultat punktowy 

w kręglach przez zawodnika, 

 

1 miejsce –20 pkt, 

2 miejsce – 18 pkt, 

3 miejsce –16 pkt, 

4 miejsce – 14 pkt, 

5 miejsce – 12 pkt, 

6 miejsce – 10 pkt 

7- 12 miejsce – 8 pkt, 

13-24 miejsce – 6 pkt, 

25 miejsce i poniżej - 5 pkt. 

 

- maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20 



 

 

 

 

• Strzelectwo sportowe 

Konkurencje: 

- Strzelanie z pistoletu do tarczy TS-2 na punkty. Odległość 10 m/10 szt. amunicji + 3 strzały 

próbne.  

- Strzelanie do celów ukazujących się na 3s. z karabinka sportowego do tarczy 

punktowej/sylwetkowej na punkty. Odległość 10 m/10 szt. amunicji. 

- Strzelanie do tarczy metalowej „kółko” karabinek sportowy 15 m/ 10 sztuk amunicji. Każde 

trafienie liczone jako jeden punkt.  

- Strzelanie ze strzelby do celu metalowego na czas. 3 sztuki amunicji. Punktacja według 

faktora: punkty/czas 

 

 

Przepisy gry: 

- w strzelaniu sportowym prowadzona jest kwalifikacja indywidualna, 

- w zawodach obowiązują zasady strzeleckie, 

- ocena następuje przez sędziego w obecności zawodnika, 

- klasyfikacja oddzielna dla każdej kategorii, o miejscu decyduje uzyskana suma punktów ze 

wszystkich konkurencji strzeleckich przez zawodnika, 

   

1 miejsce –20 pkt, 

2 miejsce – 18 pkt, 

3 miejsce –16 pkt, 

4 miejsce – 14 pkt, 

5 miejsce – 12 pkt, 

6 miejsce – 10 pkt 

7- 12 miejsce – 8 pkt, 

13-24 miejsce – 6 pkt, 

25 miejsce i poniżej- 5 pkt. 

 

- maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20. 

                   

• Teqvoly 

 

Przepisy gry: 

- w teqvoly prowadzona jest kwalifikacja drużynowa, 

- drużyny (2 osobowe) zostaną wyłonione na podstawie losowania dokonanego spośród  

zawodników z danej kategorii, 

- każda drużyna rozgrywa 2 mecze, 

- mecz składa się z 2 gemów do 5 pkt – w przypadku remisu 4-4, gra się do 2 punktów przewagi, 

- za każdy wygrany gem zawodnicy otrzymują – 5 pkt, 

- maksymalna liczba punktów do zdobycia 20 (4 gemy po 5 pkt), 

- reszta zasad gry zgodnie z oficjalnymi przepisami teqvoly, 

- w przypadku nieparzystej liczby uczestników, do osoby bez pary zostanie dolosowany 

uczestnik spośród osób z danej kategorii, który zagra dodatkowe niepunktowane 2 mecze.  

 



 

 

 

• Tor przeszkód na pływalni 

 

 

Przepisy gry: 

- na torze przeszkód na pływalni prowadzona jest kwalifikacja indywidualna, 

- każdy z uczestników pokonuje tor jednokrotnie, 

- konkurencja będzie polegała na pokonaniu toru przeszkód w jak najszybszym czasie, 

- klasyfikacja oddzielna dla każdej kategorii, o miejscu decyduje uzyskany czas przez 

zawodnika. 
   

1 miejsce –20 pkt, 

2 miejsce – 18 pkt, 

3 miejsce –16 pkt, 

4 miejsce – 14 pkt, 

5 miejsce – 12 pkt, 

6 miejsce – 10 pkt 

7- 12 miejsce – 8 pkt, 

13-24 miejsce – 6 pkt, 

25 miejsce i poniżej - 5 pkt. 

 

- maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20, 

 

Suma punktów wszystkich konkurencji decyduje o zajętym miejscu                             

w wieloboju. Maksymalna liczba punktów 80. 

 
IX. Postanowienia końcowe: 

 

- organizator nie ubezpiecza uczestników, 

- organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania wieloboju, 

- uczestników zawodów obowiązują regulaminy obiektów Centrum Sportu, 

- za rzeczy zgubione, skradzione lub pozostawione w trakcie trwania turnieju organizator nie 

odpowiada, 

- w przypadku zgromadzenia takiej samej ilości punktów po wszystkich konkurencjach                          

o zajętym miejscu w wieloboju decyduje czas uzyskany na torze przeszkód na pływalni, 

- w sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator, 

- organizator zastrzega prawo do zmiany regulaminu, 

- uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych określonych 

w aktach prawnych wydawanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w tym 

Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów                   

i zakazów, 

- informacje bieżące dotyczące zawodów będą podawane przez organizatora. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

 
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie. Z Administratorem 

można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Grodziska 1, 

05-870 Błonie lub drogą e-mailową pod adresem: centrumsportu@blonie.pl.   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko,                       

z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                     

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                     

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu: 

a) publikacji wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej Administratora, 

portalach społecznościowych oraz wywieszaniu ich w placówce Administratora - art. 6 

ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane bezterminowo do czasu wycofania 

zgody oraz zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji; 

b) rejestracji i wzięcia udziału w Wieloboju w czterech dyscyplinach - art. 6 ust. 1 lit.                        

b RODO – dane będą przechowywane przez 3 lat od momentu zakończenia zawodów 

oraz zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji, 

c) dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą 

przechowywane przez 3 lata od momentu zakończenia zawodów.  

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 

umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. do dostawców usług 

informatycznych. 

8. Posiada Pan/Pani prawo do:  

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania;  

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;  

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. 

Ich niepodanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w zawodach. Zgoda na 

przetwarzanie i publikację wizerunku jest dobrowolna.   

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 

 

 

 



 


