
Regulamin Kapslowych Mistrzostw Szczecińskich Podwórek

I. Kapslowe Mistrzostwa Szczecińskich Podwórek składają się z dwóch etapów:

1) Etap konkursowy;
2) Kapslowe Mistrzostwa Szczecińskich Podwórek, zwane dalej Mistrzostwami.

II. Etap konkursowy: 

a) Czas trwania konkursu: sierpień 2016

b) Reprezentacja podwórka: Kapitan kompletuje drużynę, która reprezentuje podwórko. 
Drużyna składa się z 4 zawodników; co najmniej jeden zawodnik musi być pełnoletni i co 
najmniej jeden musi być w wieku szkolnym. Zawodnicy muszą być mieszkańcami co 
najmniej dwóch różnych domów/mieszkań z sąsiedztwa. Kapitan dba o to żeby rodzice 
niepełnoletnich uczestników wyrazili na piśmie zgodę na uczestnictwo swoich dzieci w 
konkursie i w Mistrzostwach (Załącznik nr 4). Drużynę wspiera dowolna liczba zawodników
rezerwowych i kibiców. 

b) Tor kapslowy: Drużyna wraz z pomocnikami buduje tor kapslowy na swoim podwórku 
lub w okolicy. Tor może być na podłożu piaszczystym, betonowym lub asfaltowym. Tor ma 
długość 5-10 m, szerokość 0,5-1 m i znajduje się na nim 5-10 różnych przeszkód. Przeszkody 
muszą być wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem surowców naturalnych (np. kamienie, 
patyki, szyszki, muszelki itp.) oraz wtórnych (np. butelki plastikowe, panele podłogowe, 
tektura, styropian itp.). Dozwolone są klocki plastikowe i drewniane. Niedopuszczalna jest 
dewastacja środowiska naturalnego. Przed rozpoczęciem użytkowania należy wykonać 
dokumentację fotograficzną toru.  

c) Trening drużyny: Drużyna organizuje trening. Trening odbywa się na przygotowanym 
przez drużynę torze według zasad gry w kapsle (Załącznik nr 1). Na trening należy zaprosić 
widzów i kibiców drużyny. (Można zaprosić również pracownika Centrum Dialogu 
Przełomy.) Należy wykonać dokumentację fotograficzną tego wydarzenia.

d) Zgłoszenie do konkursu: Drużyna sporządza dokumentację techniczną toru oraz 
sprawozdanie z przebiegu treningu (Załączniki nr 2 i nr 3). Wypełnione i wydrukowane 
formularze wraz z dokumentacją fotograficzną na płycie CD i zgodami rodziców należy do 31
sierpnia 2016 roku dostarczyć do siedziby Centrum Dialogu Przełomy, Plac Solidarności 1, 
70-549 Szczecin. Nadesłanie kompletu formularzy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do 
Mistrzostw; wszystkie zgłoszone drużyny wezmą udział w Mistrzostwach. CDP zastrzega 
sobie możliwość wykorzystania nadesłanych materiałów w celach statutowych przy 
zachowaniu zasad ochrony danych osobowych. 

e) Rozstrzygnięcie konkursu: Wyłonienie najlepszych prac konkursowych nastąpi na 
początku września. W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy  MNS-CDP. Oceniana
będzie przede wszystkim pomysłowość wykonania toru, staranność wykonania dokumentacji 
i sprawozdania. Autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają możliwość współprojektowania 
toru kapslowego na Placu Solidarności



III. Kapslowe Mistrzostwa Szczecińskich Podwórek:

a) Termin: Wrzesień 2016 – dokładny termin zostanie podany pod koniec sierpnia.

b) Miejsce: Turniej rozegrany zostanie na torze kapslowym na dachu Centrum Dialogu 
Przełomy. Tor powstanie na bazie prac konkursowych z wykorzystaniem przeszkód 
wykonanych przez drużyny, a jego projektantami będą zwycięzcy konkursu.

c) Uczestnicy: W turnieju biorą udział wszystkie reprezentacje podwórek, które wysłały 
zgłoszenia tj. przystąpiły do konkursu.

d) Organizacja: organizatorem Mistrzostw jest Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum 
Dialogu Przełomy. Mistrzostwa odbywają się według zasad drużynowej gry w kapsle 
podanych w Załączniku nr 1. 

Załączniki:

1) Zasady gry w kapsle
2) Dokumentacja techniczna toru
3) Sprawozdanie z treningu 
4) Zgoda rodziców niepełnoletnich uczestników konkursu

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Ewa Bydałek
telefon: 789 389 339
email: ewa_bydalek@wp.pl



Załącznik nr 1

Zasady gry w kapsle 

Zasady ogólne:

- gra w kapsle toczy się na torze kapslowym przy użyciu kapsli od butelek;
- gracze pstrykają palcami kapsle aby przesunąć je do przodu;
- wygląd toru kapslowego zależy głównie od wyobraźni jego twórców;
- obowiązkowe elementy toru: 

1) start
2) meta
3) dowolna liczba przeszkód w dowolnych miejscach
4) czerwone linie umieszczane przed trudniejszymi miejscami na trasie. 

- celem graczy jest jak najszybsze dotarcie do mety.

a) Zasady gry indywidualnej (do wykorzystania w czasie treningu):

- w grze bierze udział dowolna liczba indywidualnych graczy;
- każdy gracz ma do dyspozycji jeden kapsel;
- każdy gracz ma po dwa ruchy w kolejce tj. dwa pstryknięcia;
- zderzenie z kapslem innego gracza lub z przeszkodą, lub  przewrócenie się kapsla skutkuje 
utratą dwóch kolejnych pstryknięć;
- gracz, którego kapsel wypadł z toru cofa się do najbliższej czerwonej linii;
- wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety.

b) Zasady gry drużynowej (obowiązujące w czasie Mistrzostw): 

- w grze bierz udział dowolna liczba czteroosobowych drużyn; 
- każda drużyna ma do dyspozycji jeden oznakowany kapsel. Kapsle przygotowuje 
organizator Mistrzostw;
- każda drużyna ma po dwa ruchy w kolejce tj. dwa pstryknięcia;
- poszczególni zawodnicy biorą udział w grze zgodnie z przyjętą strategią lub według uznania
kapitana drużyny (np. najsprawniejszy zawodnik pokonuje odcinki specjalne), przy czym 
każdy członek drużyny musi w trakcie gry wykonać co najmniej trzy ruchy;
- drużyna, której kapsel wypadł z toru cofa się do najbliższej czerwonej linii;
- zderzenie z kapslem innego gracza lub z przeszkodą, lub przewrócenie się kapsla skutkuje 
naliczeniem punktów ujemnych;
- zwycięża drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów;



Przelicznik punktowy:

Punkty przyznawane za miejsce dotarcia do mety: 

1 miejsce – 100 pkt.
2 miejsce – 80 pkt.
3 miejsce – 60 pkt.
4 miejsce – 50 pkt.
każde kolejne miejsce: minus 5 pkt. 

Punkty ujemne:

minus 5 punktów za zderzenie z przeszkodą
minus 5 punktów za zderzenie z kapslem innego gracza 
minus 1 punkt za przewrócenie kapsla (ze względu na specyfikę podłoża na Placu 
Solidarności tj. szczeliny między płytami)



Załącznik nr 2

Dokumentacja techniczna toru kapslowego 

1. Nazwa toru

2. Krótka charakterystyka miejsca, w którym znajduje się tor

3. Parametry toru – długość, szerokość, podłoże, liczba przeszkód

4. Przeszkody – krótki opis każdej przeszkody z podaniem materiałów, z których jest 
wykonana



5. Projektanci i budowniczowie toru: imię, nazwisko, wiek

6. Załączniki:

1) Plan toru: odręczny rysunek ołówkiem lub kredką na kartce technicznej formatu A3. 
Proszę podać imię i nazwisko autora/autorów rysunku.

2) Dokumentacja fotograficzna: 5-10 zdjęć przedstawiających cały tor oraz poszczególne 
przeszkody. Proszę podać imię i nazwisko autora/autorów zdjęć. 

Dokumentację sporządzili (odręczne podpisy):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Data i miejsce:
……………………



Załącznik nr 3

Sprawozdanie z przebiegu treningu

1. Nazwa drużyny

2. Reprezentowane podwórko

3. Skład reprezentacji: imiona nazwiska, wiek, adresy zamieszkania

4. Krótka charakterystyka ekipy wspierającej reprezentację (zawodnicy rezerwowi, wierni 
kibice, rodzina, koleżanki, koledzy, sąsiedzi itd.)

5. Data treningu

6. Krótki opis przebiegu treningu



7. Wrażenia, refleksje

8. Załącznik

1) Dokumentacja fotograficzna na płycie CD: 5-10 zdjęć pokazujących przebieg treningu
i jego uczestników. Proszę podać autora/autorów zdjęć. 

2) Znak rozpoznawczy drużyny do oznakowania kapsli, którymi rozgrywane będą 
Mistrzostwa: plik JPG lub PDF na płycie CD.

Sprawozdanie sporządzili (odręczne podpisy):

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Data i miejsce:

……………………….



Załącznik nr 4

Data i miejsce

………………………….…

Zgoda Rodzica/Opiekuna

Ja  niżej  podpisany/a  wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  mojego  syna/córki

………………………………………………….. w Kapslowych Mistrzostwach Szczecińskich

Podwórek. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy.

…………………………………………………

Imię i nazwisko 
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