
Regulamin konkurencji 
 

 

GRA MIEJSKA 

 

 

1. Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w konkurencji Gra Miejska 

rozgrywanej w ramach 30 Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza 

Jakubowskiego organizowanej w Poznaniu w dniach 26-28 sierpnia 2022.r 

2. Konkurencja, Gra Miejska rozegrana zostanie w dniu 27 sierpnia w godz. 10:00-13:00 na terenie 

śródmieścia miasta Poznania. Miejsce zbiórki: schody budynku Arkadia na Placu Wolności 

3. Rejestracja zawodników, uczestników Gry Miejskiej odbędzie w miejscu jej startu..  

4. Konkurencja jest zaliczana do Klasyfikacji Generalnej Spartakiady, a ilość uzyskanych punktów z tytułu 

zajętego w niej miejsca określa Regulamin Spartakiady. 

5. Tematyka gry będzie skupiona na poznawaniu miasta ze szczególnym uwzględnieniem wątków 

związanych z wodociągami. Od uczestników nie wymagana jest żadna wiedza. 

6. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie wszystkich zadań i zagadek Gry w jak najkrótszym czasie. 

Limit wykonania zadań określa się na 120 minut, to znaczy do około godziny 13:00 w dniu 27 sierpnia 2022 

roku ( czas liczony od momentu startu). 

7. Konkurencja Gra Miejska jest konkurencja drużynową. W skład drużyny wchodzą minimum 3, a 

maksimum 5 osób w dowolnej konfiguracji kobiet i mężczyzn.  

8. W każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy 

oznaczoną na karcie startowej. W razie niezgodności gracze nie otrzymają kolejnej wskazówki. 

9. Po trasie Gry uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo. Nie można korzystać z żadnych 

pojazdów: samochodów, skuterów, hulajnóg oraz rowerów, a także komunikacji miejskiej, taksówek 

itp. 

10. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, 

którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu może być przez Sędziego 

konkurencji wykluczony z dalszej rozgrywki. 

11. W przypadku naruszenia przez gracza lub Drużynę niniejszego regulaminu lub, złamania zasad fair 

play (w szczególności: utrudniania gry innym graczom lub niszczenia wskazówek) w dowolnym 

momencie Gry Sędzia konkurencji ma prawo wykluczenia go z Gry. Decyzja sędziego w tej kwestii 

jest ostateczna. 

12. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i dlatego wymagane jest zachowanie szczególnej 

ostrożności oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 

13.  Konkurencja odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

14. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i kierownik konkurencji. 

Ewentualne protesty mogą być zgłaszane zgodnie z par. 11  Regulaminu Spartakiady. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu konkurencji o czym 

niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę spartakiady, komunikaty słowne, przekazanie 

informacji Kierownikom Reprezentacji. 

 

 

 

 



 

 


