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Wielobój Sołectw
Miejsce na informacje dotyczące aktualnej rywalizacji: ogólne
zestawienia, klasyﬁkację, regulaminy konkurencji itp... Bierzesz udział w
turnieju - zaglądaj tutaj.

Podobnie, jak w latach ubiegłych Wielobój w roku 2020 obejmował będzie 11 dyscyplin (te same, co w
roku 2019). Zawody odbywać się będą przez cały rok, co miesiąc, za wyjątkiem lipca. Każda z odsłon to
kolejna szansa na gromadzenie cennych punktów w klasyﬁkacji generalnej. Sołectwa, które zgromadzą
ich najwięcej otrzymają bony na zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego. Bony przyznane zostaną
również w klasyﬁkacji medalowej oraz za uczestnictwo we wszystkich konkurencjach. Nie zabraknie
również nagród w kategoriach indywidualnych.
Sednem rywalizacji Wieloboju nie są jednak wyniki, a świetna zabawa! Każde kolejne zawody to
znakomita szansa do zdrowego współzawodnictwa i spotkania z innymi sympatykami aktywności
ﬁzycznej. Zachęcamy do czynnego udziału w zawodach i kibicowania reprezentacjom swoich sołectw w
roku 2020.
Zaczynamy już 25 stycznia w Księżym Lesie.

Terminarz Wieloboju Sołectw 2020:
Skat – 25.01.2020 – 4 osoby (dowolne) – Księży Las
Wyniki
Koszykówka - 29.02.2020 – 5-10 osób – Miedary, Łubie (zmiana teminu)
Wyniki
Szachy – – 4 osoby (dowolne) –Zbrosławice – CUP (przełożone)

Trójbój (skok w dal, bieg na 60m., rzut piłeczką)– 18.04.2020 – 3 osoby (2 mężczyzn + 1 kobieta) –
Kamieniec
Biegi przełajowe – 09.05.2020 – 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn) – Kopienica SP
Piłka nożna – 28.06.2020 (niedziela) – 5-10 osób –- Ziemięcice
Wędkarstwo – 22.08.2020 – 2 osoby (dowolne) – Kamieniec staw
Boule – 12.09.2020 – 3 osoby (dowolne) – Zbrosławice plac zabaw
Kręgle – 10.10.2020 – 3 osoby (dowolne) – Tarnowskie Góry Klub Ocean
Badminton – 14.11.2020 – 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn) – Miedary
Siatkówka – 12.12.2020 – 6-10 osób - Pyskowice

Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego

kategoria: Powiązane pliki [6]
format

Nazwa pliku

Data publikacji

Rozmiar

Pobierz

docx

REGULAMIN WIELOBOJU
SOŁECTW GMINY
ZBROSŁAWICE 2020

20-02-25 13:36

19.67KB

pobierz plik: REGULAMIN
WIELOBOJU SOŁECTW GMINY
ZBROSŁAWICE 2020

pdf

Szczegółowe wyniki 2019

20-02-25 13:39

412.27KB

pobierz plik: Szczegółowe
wyniki 2019

jpg

klasyﬁkacja generalna
2018

19-01-16 08:45

6.4MB

pobierz plik: klasyﬁkacja
generalna 2018

jpg

Klasyﬁkacja generalna
2017

18-05-30 07:29

539.32KB

pobierz plik: Klasyﬁkacja
generalna 2017

pdf

Szczegółowe wyniki 2015

17-04-25 12:20

49.87KB

pobierz plik: Szczegółowe
wyniki 2015

pdf

Szczegółowe wyniki 2016

17-04-25 13:49

145.2KB

pobierz plik: Szczegółowe
wyniki 2016

