
        
      
 

 
 
 
     

 
 

MARATON BUDOWLAŃCA 
w ramach 

 ,,Europejskiego Tygodnia Sportu’’ 
28 września 2018 

 
R E G U L A M I N  Z A W OD Ó W  

 
I - Organizatorzy, miejsce zawodów, czas trwania.  
1. Organizatorem zawodów sprawnościowych „Maraton Budowlańca” podczas ,,Europejskiego Tygodnia Sportu” jest 
Zespół Szkół Budowlanych im. J.Gagarina w Bydgoszczy.  
2. Organizator maratonu - Zespół Szkół Budowlanych im. J.Gagarina w Bydgoszczy, reprezentowane przez nauczycieli: 
K. Głowackiego, D. Kina oraz R. Walkowiaka, jest merytorycznie odpowiedzialne za przeprowadzenie zawodów 
sportowych. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator, a decyzja jest ostateczna. 
3. Maraton zaplanowany jest na 28 września 2018 roku, w godz. 9.00-13.00. O godz. 08.45 nastąpi odprawa 
uczestników maratonu budowlańca. Ich przebieg zależny jest od warunków atmosferycznych. 
4. Miejscem rozgrywania zawodów jest plac przy warsztatach ZSB.  
II - Zasady rozgrywania zawodów, zgłoszeń zawodników. 
1. Zawody sprawnościowe „Maraton Budowlańca”, polegają na pokonaniu 7 zadań z prac budowlanych (ułożenie komina 
z cegieł, załadunek taczki piaskiem do pełna, oklejenie i pomalowanie zadanej figury geometrycznej, ułożenie kostki 
brukowej, wbijanie gwoździ oraz wkręcanie wkrętów (wkrętarką akumulatorową), ułożenie listew gipsowych, nałożenie 
kleju pacą zębatą). Szczegółowy opis prac dostępny poniżej w instrukcji wykonanie prac. 
2. Zapisy na zawody sportowe należy dokonać do czwartku (27.09.2018r.) do godz. 10:50 w pracowni W10 u p. 
Damiana Kina lub W11 u p. Rafała Walkowiaka (Warsztaty Szkolne). 
3. Dopuszcza się zawodów maksymalnie 2 osób z każdej klasy (1mad,1ADr,1M,1B,1E,1C, 1GW, 2m, 2ADr, 2C, 2E, 2B, 
2ADr, 2GW, 3B, 3E, 3GW, 3m).  
4. Jeżeli zawodnik nie ukończył 18 roku życia musi dostarczyć organizatorom zgodę rodziców. Osoby niepełnoletnie 
mieszkające w internacie, a chcące wziąć udział w zawodach, proszone są o kontakt z p. Damianem Kinem lub 
p. Rafałem Walkowiakiem. 
5. Zawodnik, który ma przeciwwskazania do uprawiania sportu i/lub wykonywania prac budowlanych nie może 
wystartować w zawodach. Konsekwencje zatajenia takiego faktu oraz złego samopoczucia spoczywają na zawodniku. 
6. Rozgrywki w turnieju będą się odbywać przez 2 osoby jednocześnie na osobnych stanowiskach. 
7. Ocenie podlegać będą: jakość wykonania prac oraz całkowity czas pokonania toru. Ostateczna liczba punktów 
obliczania jest wg odpowiedniego algorytmu. Dla każdego z zawodników obowiązują takie same zasady. 
8. W trakcie prac budowlanych istnieje ryzyko zabrudzenia odzieży, dlatego wskazana jest odzież robocza lub zamienna. 



III - Odwołania,  puchary i dyplomy 
1. Zawodnik w przypadku stwierdzenia uchybienia regulaminu ma prawo złożyć protest w ciągu 15 minut (od 
zakończenia jego biegu) do organizatorów zawodów. Decyzja organizatora jest ostateczna. 
2. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc uczestnicy otrzymują pamiątkowe puchary, ocenę celującą z zajęć praktycznych, 
oraz dzień bez pytania. Za miejsce od 4 do 10 uczniowie trzymają ocenę bardzo dobrą z zajęć praktycznych. Wszyscy 
zawodnicy otrzymają słodki upominek. 

       
I N S T R U K C JA  W Y K O N A N I A  P RA C  

 
STANOWISKO 1: Budowa komina 
Zadaniem uczestnika jest ułożenie (nie wymurowanie) czterech warstw cegieł komina zgodnie z dokumentacją 
techniczną.  
Kryteria oceny: układ cegieł zgodny z rysunkiem, zachowany pion, zachowanie światła kanału komina (14cm x 14cm). 
 
STANOWISKO 2: Załadunek piasku 
Na tym stanowisku należy załadować taczkę piaskiem, aż do momentu przesypywania się. Taczki nie wolno 
przemieszczać. 
Kryteria oceny: taczka musi być całkowicie zapełniona, posługujemy się tylko łopatą. 
 
STANOWISKO 3: Prace malarskie 
Na płycie kartonowo-gipsowej są wyrysowane kwadraty o boku 20cm. Zawodnik wybiera sobie kwadrat, okleja go taśmą 
malarską i maluje pędzlem dany fragment. 
Kryteria oceny: Staranność oklejenia kwadratu (odchyłka taśmy ±1mm), pomalowanie całego pola, brak prześwitów, 
usunięcie taśmy po pomalowaniu. 
 
STANOWISKO 4: Układanie kostki brukowej 
Na wyznaczonym polu należy ułożyć kostkę brukową. 
Kryteria oceny: zachowanie wskazanego wzoru, zmieszczenie się w wyznaczonym polu. 
 
STANOWISKO 5: Wbijanie i wkręcanie 
W przygotowaną belkę drewnianą należy wbić 3 gwoździe oraz wkręcić 2 wkręty. 
Kryteria oceny: gwoździe i wkręty muszą być osadzone do końca (łeb z licem drewna), gwoździe i wkręty muszą być 
osadzone pionowo. 
 
STANOWISKO 6: Ułożenie listew gipsowych 
Na przygotowanej płycie należy ułożyć listwy gipsowe zgodnie z rysunkiem. 
Kryteria oceny:  
 
STANOWISKO 7: Naniesienie kleju  
Na wyznaczoną powierzchnię należy nanieść klej za pomocą pacy zębatej. 
Kryteria oceny: klej musi być naniesiony równomiernie na całej powierzchni, klej należy zaciągać zębatą stroną pacy.  
      

OCENY I PUNKTACJA 
Za wykonanie każdego z 7 zadań otrzymuje od 0 do 5 punktów. Za wykonanie zadań można uzyskać max 35 pkt. 
Końcowa liczba punktów jest obliczana na podstawie algorytmu uwzględniającego punkty, czas wykonania zadań 
i ewentualny bonus. 

UWAGA: Każda Pani biorąca udział w zawodach otrzymuje już na starcie 2 punkty. 

Zapraszamy 
 


