
                     

                    

TURNIEJ RODZINNY  

„WYMIATACZE” 

 
 

 „ Wymiatacze” to wersja światowego hitu Nietypowy turniej 

rodzinny , w którym rywalizuje ze sobą sześć lub osiem 

drużyn. 

 Każda drużyna to cztery osoby powyżej 18 roku życia . 

Zawodnicy mają do pokonania ekstremalny i pełen 

zaskakujących niespodzianek tor przeszkód. Śmiałkowie 

muszą udowodnić jak bardzo są zdeterminowani by sięgnąć 

po zwycięstwo. Przeszkody które dostarczają mnóstwo 

zabawy i śmiechu zarówno dla oglądającej publiczności jak i 

startujących zawodników. Turniej składa się z sześciu 

konkurencji. Nabór i zapisy do turnieju występujących 

zawodników pozostawiamy po Państwa stronie.. 

 

 
 

 

 

 

 

                                      

 

 



                           KONKURENCJE :.  

1.SKAKANKA GIGANT – dwie osoby z drużyny kręcą liną 

na specjalnych podwyższeniach natomiast pozostali 

zawodnicy muszą przenieść przedmioty w postaci dużych 

gumowych kwadratów przez linę przeskakując tak aby nie 

zostali dotknięci.  

2.KONKURENCJA WIĄZANA  
ERGOMETR CONCEPT 2 – jeden z zawodników z 

drużyny ma do przepłynięcia dystans 300 m  

SKRZYNIE CROSSFIT – kolejny zawodnik wskakuje na 

skrzynie o wysokości 40 cm obunóż 5 razy  

ANAKONDA – worek o wadze 60 kg w kształcie węża 

zawodnicy z drużyny przenoszą w wykroku na odległość 10 m  

PODNIEBNE SZCZUDŁA – jeden zawodnik z drużyny 

przechodzi na podwieszanych tzw szczudłach nad 

powierzchnią z błota muszą przejść na druga stronę 

konstrukcji .Liczy się łączny czas drużyny.  

3.ŻYWY WALEC zawodnicy maja za zadanie przejście po 

pufach po czym zmontowanie z okręgów z pianki walca w 

którym znajdować się będzie jeden z uczestników liczy się 

czas w którym dotrą do mety .  

SZCZUDŁA NAZIEMNE – jedna wybrana osoba 

przechodzi asekurowana przez pozostałe 3 osoby na linach na 

odległość 10 m  

4.PODNIEBNE ROWERY Zawodnicy muszą w określonym 

czasie wykonać pełen obrót wokół swojej osi siłą mięśni nóg. 

Liczy się najlepszy czas drużyny .  

5.BUBBLE FOOTBOL – mecz w dmuchanych piłkach 

pomiędzy dwoma drużynami do pierwszej trafionej bramki w 

czasie max 5 minut.  

6.KULE WIPEOUT – każdy z drużyna musi przejść 4 razy 

długość kul liczy się czas. 
 

                              



 

 

                                 PROWADZĄCY:  

  

 
PIOTR WOLTMAN – znany Prezenter Radio Eska, Prowadzący 

Turniej „Siłacze” z TV TVN, Chamions League Eurosport itp. lub 

 

 
PAWEŁ KONNAK „KONIO”- zespół Big CYC znany 

konferansjer 
 

OPRAWA MUZYCZNA:  
1.DJ BALU – rezydent klubu muzycznego  

Z naszej strony gwarantujemy ubiór dla zawodników biorących udział 

w turnieju. Ubezpieczenie kompleksowe imprezy.  

Czas trwania 3-4 h  



              

 

 

 
 

DUO FOCUS pokaz akrobatyczno cyrkowej pary mieszanej ,małżeństwo 

Agnieszka i Grzegorz uczestnicy Mam Talent, fantastyczny pokaz umiejętności 

budzący podziw i uznanie. To wielokrotni mistrzowie Polski Juniorów i 

Seniorów, a także medaliści Mistrzostw Świata i Europy w akrobatyce. 

 

 
 

MARCIN BUGAJEWSKI :  
Akrobata na rowerze – Mistrz Europy i V-ce Mistrz Świata ,  

2005 r 1 Miejsce Zawody Trialowe Oleśnica  

2006 r 1 Miejsce Zawody Trialowe Olesnica puchar Dolmat  

2006 r 1 miejsce Bunny Hoop kontest Szklarska Poręba  

2007 r 1 miejsce Zawody Trialowe Warszawa kat Senior  

2007 r 1 miejsce Międzynarodowe Zawody koxx fighters Rabka Zdrój  



 

                                              

 

OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY: 

1. Zapewnienie miejsca do przeprowadzenia imprezy. 

2. Zapewnienie składu drużyn . 

3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na organizację w 

danym miejscu organizację imprezy . 

4. Zapewnienie ochrony odpowiedniej do przewidywanej ilości 

publiczności. 

5. Zapewnienie obsługi medycznej(karetka) 

6. Zapewnienie tzw płotków papieskich  

7. Zapewnienie przyłącza do energii elektrycznej 

8. Zapewnienie  nagłośnienia i dwóch mikrofonów 

bezprzewodowych 

9. Podczas trwania imprezy obecność głównego elektryka 

10.Plakatowanie miasta i okolic 

 

OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY:  

   1.Wykonanie imprezy zgodnie ze scenariuszem 

   2.Pomoc w reklamowaniu imprezy 

      3.Zapewnienie strojów dla zawodników . 

     4.Dostarczenie wszelkiego niezbędnego sprzętu do wykonania  

        zawodów. 

     5.Zapewnienie obecności występujących  gwiazd w/g  scenariusza. 

     6.Przygotowanie projektu i wydruku plakatu. 

     7.Zapewnienie ubezpieczenia występujących  w  turnieju osób. 

 

  

 
 

 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWY SCENARIUSZ 

TURNIEJ WYMIATACZE .: 

 

 

14.00-14.15 Otwarcie przedstawienie uczestników oraz  

regulaminu konkurencji.  

 

14.15-14.50 PIERWSZA KONKURENCJA –  

SKAKANKA GIGANT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



14.50-15.30 DRUGA KONKURENCJA WIĄZANA  

ERGOMETR CONCEPT 2 

 
 

                                            SKRZYNIE CROSSFIT 
 

                
 

 

 

 



 
ANAKONDA 

 

 
 

PODNIEBNE SZCZUDŁA 

 



 

 

15.30 - 16.00 TRZECIA KONKURENCJA ŻYWY WALEC 
 
 

 
 

SZCZUDŁA NAZIEMNE 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

16.30 – 17.00 CZWARTA KONKURENCJA  

BUBBLE FOOTBAL 

 
 

17.00-17.30 KULE WIPEOUT 

 

 
 



 

 

 

17.30 – 18.00 SZÓSTA KONKURENCJA  

PODNIEBNE ROWERY 
 

 
 

18.00-18.30 WRĘCZENIE NAGRÓD PAMIĄTKOWE  

ZDJĘCIA 

  

                 

 


