
 
 
 

 

l.p. Nazwa i opis konkurencji Miejsce wykonania zadania 

1 
Hula hop bez puszczania rąk 
Drużyna chwyta się za ręce. Ich zadaniem jest przekazanie hula hop od pierwszego do ostatniego zawodnika bez 
rozłączania rąk. 

Płyta boczna stadionu OSiR 

2 
GOL 
Strzał do bramki jednocześnie pięcioma piłkami w specjalnie wydzielone i punktowane otwory. 

Płyta boczna stadionu OSiR 

3 
Bieg w workach 
W worku znajduje się 5 osób, muszą one pokonać wyznaczoną trasę. Można skakać tylko wtedy, gdy w worku 
znajduje się wszystkie 5 osób. 

Plac zieleni przy kładce na rzece 
Sękówka 

4 
Tor przeszkód i strącanie butelki wodą z wiadra 
Zadaniem zawodników jest nabranie wody do wiadra, w biegu pokonanie toru przeszkód (należy włożyć nogę  
w każde koło) a następnie strącić wodą z wiadra butelkę ustawioną na stole. Ćwiczenie wykonuje 3 osoby z drużyny. 

Plac zieleni przy kładce na 
rzece Sękówka 

5 
Przenoszenie piłki na wężach 
Zawodnicy mają do dyspozycji wąż w52 oraz piłkę. Ich zadaniem jest przeniesienie piłki za pomocą węża  
w wyznaczone miejsce. 

Alejka wejściowa do parku od 
strony Sokoła 

6 
Jednoręczne taczki 
Zawodnik na specjalnych taczkach przewozi wodę w naczyniach w wyznaczone miejsce. 

Alejka w parku na wysokości 
kładki na rzece Sękówka 



 
 
 

 

7 
Rzut workiem do celu 
Zawodnicy chwytają koc, na którym jest woreczek z piaskiem. Ich zadanie polega na wyrzucenie woreczka na jak 
największą odległość 

Plac w parku z niedźwiedziami  

8 
Przenoszenie wody na noszach 
Zadaniem zawodników jest pokonanie toru przeszkód z noszami, na których ustawione są naczynia z wodą. 

Plac w parku przy restauracji 

9 
Ping-pong na tackach 
Cała drużyna przedmuchuje piłeczkę do ping-ponga z jednej tacki na drugą, od pierwszego zawodnika do ostatniego. 
Mierzony jest czas wykonania konkurencji. 

Alejka w parku w kierunku 
Glinika 

10 
Tandem na nartach 
Drużyna porusza się wspólnie na pięcioosobowych nartach, pokonując wyznaczoną trasę. Można poruszać się tylko 
gdy cała drużyna znajduje się na deskach. 

Alejka w parku w kierunku 
Glinika - trawiasta 

11 
Tenis wężem 
Każda drużyna musi przetransportować piłeczkę do tenisa przez wąż strażacki, tzn. wrzucić ją do jednego końca 
węża i wyciągnąć na drugim końcu. 

Siłownia plenerowa za mostem 
wiszącym na rzece Ropa 

12 
Wiedza o historii 
Kto był fundatorem pomnika 100-lecia odzyskania niepodległości, ustawionego na rondzie w Gorlicach, przy zbiegu 
ul. Legionów, ul. Bieckiej, ul. 3 maja. 

Pomnik 100-lecia odzyskania 
niepodległości  



 
 
 

 

13 
Piszczałka  
Należy w jak najszybszym czasie przesuwać rączkę urządzenia aby nie dotknąć krawędzią żadnego elementu. 
Zadanie wykonuje 2 członków drużyny. 

Deptak na ul. 3 maja powyżej 
drukarni 

14 
Mały hydraulik  
Należy za pomocą dłoni zatkać wszystkie otwory rury aby wypełnić ją wodą. Jeden zawodnik nalewa wodę, reszta 
zatyka dziury.  

Deptak na ul. 3 maja na 
wysokości biblioteki 

15 
Test szybkości  
Po wrzuceniu kulki do spiralki pokonaniu przez nią trasy, każdy zawodnik za pomocą drewnianego młotka musi trafić 
wylatującą kulkę. Zadanie wykonuje 2 członków drużyny. 

Deptak na ul. 3 maja na 
wysokości gazety krakowskiej 

16 
Łapanie wody do wiaderek 
Zadaniem uczestników jest złapanie do wiaderek jak największej ilości wody, która będzie podawana z działka 
samochodu pożarniczego. 

Rynek główny – płyta prawa 

17 
Transport wody na głowie 
W kubkach przymocowanych do specjalnych hełmów, zawodnicy przenoszą wodę z punktu czerpania do punktu 
docelowego wlewając wodę do pojemnika. 

Rynek główny – płyta prawa 

18 
Gejzer 
Zawodnicy łapią wodę do pojemników z gejzerów na płycie rynku głównego. Wodą należy wypełnić 10 l zbiornik.  
Drużyna ma do dyspozycji 7 pojemników. 

Rynek główny – płyta lewa 



 
 
 

 

19 

Gąbka 
Zawodnik zanurza gąbkę w wodzie i rzucą ją ponad siatką. Łapiący chwyta gąbkę ostrożnie i wyciska ją do pustego 
zbiornika. W ciągu 4 minut należy przetransportować jak największą ilość wody. Każda drużyna ma do dyspozycji  
3 gąbki. Ilość przetransportowanej wody będzie mierzona taśmą mierniczą 

Korty tenisowe obok stadionu 
OSiR 

20 
Piłka siatkowa 
Pięciu zawodników z drużyny zagrywając piłkę do siatkówki plażowej musi trafić do wskazanego celu. 

Boisko do piłki siatkowej 
plażowej za basenem 

21 
Bieg z kubeczkami wody w pasach 
Wszyscy członkowie drużyny stają obok siebie i obwiązują się pasem. Następnie każdy nabiera wody do kubka  
i wszyscy przenoszą wodę w wyznaczone miejsce. 

Boisko ze sztuczną 
nawierzchnią OSiR 

22 
Próba celności i refleksu 
Uczestnicy maczają gąbkę w wodzie i rzucają z odległości 5 m w opiekuna, który ma za zadanie unikać uderzenia. 

Teren przy basenie odkrytym 
OSiR 

 


