TURNIEJ WIEDZY OLIMPIJSKIEJ – EDYCJA 2021

Organizatorzy



Lubuska Federacja Sportu w Zielonej Górze



Lubuska Rada Olimpijska w Gorzowie Wielkopolskim



Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze

Partner techniczny
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
Patronat medialny
Gazeta Lubuska

Radio Zachód

Cel turnieju


propagowanie idei olimpijskiej



upowszechnianie wiedzy o igrzyskach olimpijskich i sukcesach polskich i lubuskich sportowcach



promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu

 popularyzacja wiedzy o sporcie
REGULAMIN
Uczestnicy
W Turnieju mogą brać udział osoby bez względu na wiek, płeć, narodowość i miejsce zamieszkania.
Przebieg turnieju
1. Preeleminacje: od 7 czerwca 2021 r. od godz. 8.00 do 12 czerwca 2021 r. do godz. 24.00.
Test wiedzy w postaci aplikacji na stronie internetowej Lubuskiej Federacji Sportu www.lfs.zgora.pl,
15 pytań, trzy możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Czas odpowiedzi
na jedno pytanie jest ograniczony do 1 minuty bez możliwości powrotu do wcześniejszego pytania
Możliwe będzie tylko jedno wejście na stronę z testem.

2. Eliminacje pisemne – 20 czerwca 2021 r., godzina 10.00, Wojewódzki Ośrodek Sportu
i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, sala konferencyjna w budynku pływalni krytej.
Udział wezmą osoby, które w preeliminacjach udzieliły co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi.
W eliminacjach będzie 30 pytań otwartych, na które należy odpowiedzieć w ciągu 60 minut.
Eliminacje pisemne zostaną poprzedzone o godz. 9.00 turniejem strzeleckim z karabinu
laserowego (odległość tarczy 10 metrów, 3 strzały próbne, 5 strzałów ocenianych). Wyniki turnieju
strzeleckiego będą rozstrzygające w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów w teście
pisemnym.
Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 12.00
3. Finał ustny – 20 czerwca 2021 r., godzina 14.00, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, sala konferencyjna w budynku pływalni krytej.
Udział weźmie 6 najlepszych uczestników eliminacji. Przeprowadzonych zostanie osiem rund pytań.
Kolejność odpowiedzi w każdej rundzie będzie losowana. Czas na odpowiedź – 20 sekund.
Każdy z uczestników odpowiada na 8 pytań, w tym 5 pytań z historii ruchu olimpijskiego oraz
wyników polskich zawodników i drużyn na Igrzyskach, 2 pytania z regulaminów sportowych
obowiązujących na Igrzyskach oraz jeden życiorys polskiego medalisty olimpijskiego. Za prawidłową
odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt., za nieprawidłową lub niepełną – 0 pkt. Za odgadnięty życiorys
można będzie uzyskać 3 pkt. (po pierwszym fragmencie życiorysu), 2 pkt. (po drugim fragmencie)
lub 1 pkt. (po trzecim fragmencie).
Uwaga. Uczestnicy mogą zdobywać dodatkowe punkty w przypadku braku lub niepełnej odpowiedzi
rywali. Gotowość do takiej odpowiedzi zgłaszają przez podniesienie ręki, po potwierdzeniu przez
prowadzącego imprezę, odpowiadają na piśmie. Za poprawną odpowiedź punkty będą doliczane do
dorobku uczestnika, za nieprawidłową – odejmowane.
W finale nie są przewidziane dogrywki. W przypadku równej ilości punktów decyduje wynik
z eliminacji, a w dalszej kolejności – rezultaty turnieju strzeleckiego.
Nagrody
1. Uczestnicy eliminacji pisemnych otrzymają imienny certyfikat potwierdzający udział w Turnieju.
2. Finaliści, w zależności od zajętego miejsca, otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy i vouchery
na usługi sportowo-rekreacyjne w WOSiR Drzonków.
Organizatorzy Turnieju zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

