Фестивал на Плодородието
„Здраве и движение”
Регламент на състезателните игри
. ОТБОРНИ ЩАФЕТНИ ИГРИ
Щафетните игри се провеждат на елиминационен принцип.
Отборът победител преминава в следващия кръг на надпреварата.
1. кръг: Предаване на чувал със зелки и финална стрелба в бидон
Всеки състезател заема своята позиция на игралното поле. Позициите са маркирани с бали от слама,
върху които е поставена по една зелка. Състезателите предават помежду си чувал, в който поставят
зелките. Последният състезател хвърля зелките в бъчва. Продължава отборът, който пръв вкара 2 зелки
в бидона.
2.кръг(полуфинал): Предаване на кошница с ябълки и сортиране в касетки
Състезателите заемат позициите си, които са обозначени отново с бали от слама, но този път върху
тях са поставени по 4 ябълки. Състезателите събират ябълките в кошница и я предават един на друг.
Последният състезател трябва да разпредели в две касетки по равно - 12 червени и 12 жълти ябълки.
Продължава този отбор, който пръв успее да подреди ябълките по цветове в касетките.
3.кръг(финал): Предаване на количка с тикви и финално подреждане на тиквите по номера
Състезателите блъскат ръчна количка и си я предават от позиция на позиция, събирайки тикви,
които са поставени върху всяка бала. Балите маркират позициите. Тиквите са номерирани с цифри от 1
до 6. Последният състезател трябва да отблъска количката до маса, на която да нареди тиквите в редица
по номера. Победител е отборът, наредил пръв тиквите върху масата.
$ Паричните награди за финалистите при отборните щафетни игри са:
. място – 300 лв; . място – 200 лв; . Място – 100 лв

. СЕМЕЙНИ ЩАФЕТНИ ИГРИ
1. кръг: Пирамида от пластмасови чашки
Участниците се нареждат в колона пред маса, на която са поставени една в друга 21 чашки. Всеки
състезател трябва да направи пирамида от тях, след което да я развали, да събере чашките една в друга
и да ги предаде на следващия участник от отбора. Основата на пирамидата трябва да е изградена от 6
чашки. Продължава отборът, на когото последният участник пръв събере чашките и ги постави на
масата.

2.кръг (полуфинал): Подхвърляне и ловене на ябълки и стрелба в кошница
Участниците подхвърлят ябълки един на друг на разстояние помежду им. Първият взима ябълка от
кошницата и я подхвърля към следващия състезател, който я предава на третия . Третият участник
трябва да вкара ябълката в кошницата, която се държи от четвъртия състезател. Четвъртият няма право
да се мести от позицията си. Продължава отборът, който за определено време е вкарал най-много
ябълки в кошницата.
3.кръг (финал): Предаване на сливи с лъжица
Двама участници са на площада, двама са на сцената. Първият състезател взима с лъжица една слива
от панера. Предава я на следващия, който я поема също с лъжица. Третият състезател се навежда от
сцената и взима сливата с черпак. Поставя я в свободната си ръка и я хвърля към четвъртия, който се
опитва да улови сливата с чашка. Победител е отборът, който е събрал най – много сливи в чашката
при изтичане на времето.
$ Паричните награди за финалистите при семейните щафетни игри са:
. място – 200 лв; . място – 150 лв; . Място – 100 лв
Забележка: Отборите ще имат възможност за предварителна тренировка на 26 или 27. 09. от 17:30
часа на площад "Велбъжд".

. ИНДИВИДУАЛНИ НАДПРЕВАРИ
Всеки участник може да се вкючи само в една от посочените игри!
1. игра: Клякане с касетка с ябълки
Всеки състезател получава по една 6-килограмова касетка с ябълки, с която трябва да направи
максимален брой клякания за 2 минути. Участниците трябва да клякат до долу, в противен случай
клякането не се зачита. Победители са състезателите с най – много клякания за посоченото време.
2. игра: Белене на картофи
На всеки участник се предоставя по 1 касетка с картофи. За определено време участниците трябва
да взимат картофи от касетката и да ги носят до маса, на която да обелят възможно най – много
картофи. При изтичане на времето съдии измерват тежестта на обелките. Победители са участниците с
най – голямо количество обелки от картофи.
3. игра: Пренасяне на вино и наливане в дамаджани
На всеки участник се предоставя бидон с вино и кофа (малка). Участникът трябва да напълни
кофата с вино от бидона и да го отнесе по най – бързия и внимателен начин до маса, на която е
поставена дамаджана. Там трябва да изсипе виното в дамаджаната чрез фуния. Победител е този, който
за определено време е налял най-много вино.
$ Паричните награди за всяка игра са:
. място – 70 лв; . място – 50 лв; . Място – 30 лв

