
XIV OTWARTE  

MISTRZOSTWA  POWIATU  KONECKIEGO  

W RZUCIE PODKOWĄ 
 

Regulamin 
 

 

1. XIV Mistrzostwa Powiatu Koneckiego w Rzucie Podkową są imprezą 

ogólnodostępną, organizowaną pod honorowym patronatem Starosty Koneckiego 

przez Oddział PTTK w Końskich”  w dniu 7 lipca 2018 r.  w ramach Festiwalu 

Technologicznego - Turystycznego „Kuźnice Koneckie”. 
 

2. Zawody przeprowadzone zostaną w godzinach od 15.30 do 18.00 na placu przy 

Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu. 
 

3. Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane są w namiocie PTTK w dniu 

imprezy, bezpośrednio przed oddaniem rzutów konkursowych. 
 

4. Uczestnicy zawodów podlegają odrębnym klasyfikacjom dla kobiet oraz dla 

mężczyzn, bez  podziału na kategorie wiekowe. 
 

5. Każdy zawodnik oddaje  jedną serię 10 rzutów podkowami o różnej wielkości, 

kształcie i wadze do celu - trzech opon punktowanych w zależności od 

odległości: najdalsza - 3 punkty, środkowa - 2 punkty, najbliższa - 1 punkt.            

Do zdobycia jest maksymalnie 30 punktów, przy czym zawodnik sam decyduje              

o wyborze stopnia trudności. 
 

6. Nie przewiduje się oddawania rzutów próbnych, a warunki udziału  w zawodach 

są dla wszystkich uczestników jednakowe. 
 

7. Podliczenie zdobytych punktów następuje po wykonaniu przez zawodnika  

ostatniego rzutu. Punkty przyznawane są za podkowy znajdujące się wyłącznie         

w środku opon i dotykające ziemi. 
 

8. W przypadku zdobycia przez kilku zawodników z czołowki konkursu 

jednakowej liczby punktów, ok. godz. 18.10 odbędzie się dogrywka. 

Nieobecność zawodnika podczas dogrywki skutkuje oddaniem punktów 

walkowerem. 
 

9. Najlepsi zawodnicy w  kategorii kobiet i mężczyzn otrzymują : 

* za zajęcie miejsc  I - III   - puchary Starosty Koneckiego  

* za zajęcie miejsc  I - VI  - dyplomy okolicznościowe. 
 

10.  Wręczenie nagród dla 3 pierwszych zawodników nastąpi ok. godz. 18.50 przy 

namiocie PTTK lub na scenie głównej „Kuźnic  Koneckich”. Informacja              

o miejscu dekoracji zostanie podana podczas prowadzonej dogrywki. 
 

11.  Udział w zawodach jest bezpłatny. 
 

12.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów,                

a decyzje podjęte przez sędziego zawodów są ostateczne. 


