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KONKURENCJE
1.RZUT WORKIEM Z SIANEM 
Zespoły startują równolegle. W zawodach biorą udział wszystkie panie z każdej drużyny. Na linii start (przodem do niej) ustawia się pierwsza zawodniczka drużyny A i OBURĄCZ SPRZED SIEBIE RZUCA WORKIEM Z SIANEM JAK NAJDALEJ ZA SIEBIE. Miejsce w którym upadnie worek zostanie oznaczony przez sędziów pachołkiem. Następnie swoje rzuty oddają zawodniczki z każdej kolejnej drużyny - podchodzą do miejsca w którym wylądował worek rzucony przez koleżankę i oddaje swój rzut. Po nim swoje próby oddają zawodniczki z innych drużyn. Identycznie będzie wyglądać trzecia i czwarta seria. Zwycięża zespół, którego worek wyląduje najdalej po czterech rzutach.  
Punktacja: 1 miejsce – 8 pkt, 2 miejsce – 6 pkt, 3 miejsce – 4 pkt, 4 miejsce – 3 pkt, 5 miejsce – 2 pkt, 6 miejsce – 1 pkt. 
2.BUDOWANIE MURU 
Konkurencja drużynowa. Każdy zespół startuje osobno. Kolejność startów ustala się przez losowanie. Drużyna ustawia się na linii start, mając wzdłuż niej rozłożonych 40 plastikowych skrzynek. Na sygnał „start”, zawodnicy zabierają po jednej skrzynce i jak najszybciej przemieszczają się na metę (oddaloną od startu o 20 metrów), gdzie zaczynają budować mur o podstawie 4 skrzynek i wysokości 9 skrzynek. Cztery pozostałe skrzynki posłużą jako „pomoc techniczna” do budowy, można na nich stawać, wspinać się. 
Drużyna może podzielić się pracą, NIE MA OBOWIĄZKU PRZENIESIENIA Z JEDNEJ STRONY NA DRUGĄ TAKIEJ SAMEJ ILOŚCI SKRZYNEK PRZEZ KAŻDĄ OSOBĘ, NATOMIAST KAŻDA OSOBA MOŻE JEDNORAZOWO ZABRAĆ NA DRUGĄ STRONĘ TYLKO JEDNĄ SKRZYNKĘ. Taktyka zależy od zespołu.
Jeśli mur runie, należy go odbudować. Nie ma znaczenia ile razy konstrukcja przewróci się w trakcie budowy. Sędziowie wyłączają czas w momencie gdy ostatnia skrzynka znajdzie się na swoim miejscu.  
3.NOSIWODA
Każdy zespół startuje osobno. Na linii start stoją dwa napełnione wodą wiadra. Na sygnał sędziego dwie pierwsze osoby biegną (można truchtać, marsz jest wykluczony) z nimi 9 metrów, po czym zatrzymują się i chluśnięciem wody z wiadra starają się przelać jej jak najwięcej do dwóch wiader trzymanych przez swoich kolegów z drużyny, ustawionych metr dalej. Manewr powtarza się trzykrotnie (uczestnicy w parach biegają 9- metrowe odcinki i wlewają wodę), do momentu aż zostanie przelana do czwartej pary wiader. Wtedy następuje ważenie wody w wiadrach. Drużyna, której zostanie najwięcej wody, wygrywa. 
Punktacja: 1 miejsce – 8 pkt, 2 miejsce – 6 pkt, 3 miejsce – 4 pkt, 4 miejsce – 3 pkt, 5 miejsce – 2 pkt, 6 miejsce – 1 pkt.
4.ZWIEDZANIE ZAMKU – KONKURENCJA NIESPODZIANKA
Punktacja: 1 miejsce – 8 pkt, 2 miejsce – 6 pkt, 3 miejsce – 4 pkt, 4 miejsce – 3 pkt, 5 miejsce – 2 pkt, 6 miejsce – 1 pkt.
5.PRZECIĄGANIE LINY 
W konkurencji biorą udział wszyscy zawodnicy każdej drużyny. Organizator wraz z sędziami dokonuje losowania na trzy rywalizujące pary (półfinałowe). Zasady:
 - Zwycięzcy par otrzymają trzy punkty i przechodzą do grupy finałowej (A)
 - Przegrani nie otrzymują żadnych punktów i przechodzą do grupy B
 - W utworzonych przez trzy drużyny grupach A i B każdy zespół zmierzy się z każdym, czyli dojdzie do trzech pojedynków w obu grupach. Każdy zespół, bez względu na to w której jest grupie, zdobędzie na tym etapie za zwycięstwo 2 punkty, za przegraną – 0.
Można zatem w tej konkurencji zdobyć maksymalnie 7 punktów – zwycięstwo w pierwszym starciu po losowaniu – półfinał (3 pkt) i dwa zwycięstwa w grupie za dwa punkty (razem 4 pkt). Można zostać z 0 pkt – przegrany półfinał i dwa przegrane mecze w grupie. 
Punktacja: W związku z powyższym w tej konkurencji nie ma odgórnie narzuconej punktacji. Punkty zbiera się w trakcie zawodów.  
6.WALKA W PIŁKACH 
Konkurencja polega na walce w gumowej piłce „bumper ball”. W konkurencji bierze udział jedna kobieta i jeden mężczyzna z każdej drużyny. Zawodniczki i zawodniczki walczą osobno – w dwóch grupach. Pole walki wyznacza „ring” o wymiarach 12 x 12 metrów. Celem walki jest wypchnięcie  przeciwniczki/przeciwnika poza ring. Wtedy następuje koniec walki.
Zasady przeprowadzania konkurencji: Drużyny wyznaczają spośród siebie jednego zawodnika i zawodniczkę. W obu grupach sędziowie losują trzy pary (sześć sołectw) walczących mężczyzn i kobiet. 
Po losowaniu dochodzi do pojedynków. Najpierw zmierzą się panie, później panowie. Za zwycięstwo w każdym pojedynku zostaną przyznane trzy punkty, przegrany zawodnik/zawodniczka nie otrzymują punktów. 
Ogólnie dojdzie do sześciu walk (trzy starcia pań i trzy starcia panów). Po zakończeniu konkurencji w obu grupach, wyniki zawodniczki i zawodnika z danej wioski zostaną zsumowane.  
Punktacja: 6 punktów (zwycięstwo zawodniczki i zawodnika), 3 punkty (zwycięstwo zawodniczki lub zawodnika i porażka zawodniczki lub zawodnika), 0 punktów (dwie porażki obu startujących z danej 
7.PRZEKŁADANIE OPONY
W konkurencji bierze udział dwóch mężczyzn wyznaczonych przez drużynę. Każdy z zespołów startuje osobno. Zawodnicy mają minutę na przełożenie opony (jak monety) na jak najdalszą odległość w czasie 90 sekund. Sędziowie zapisują odległości wszystkich drużyn, po czym następuje podsumowanie konkurencji i sklasyfikowanie zespołów na podstawie uzyskanych metrów.
Punktacja: 1 miejsce – 8 pkt, 2 miejsce – 6 pkt, 3 miejsce – 4 pkt, 4 miejsce – 3 pkt, 5 miejsce – 2 pkt, 6 miejsce – 1 pkt.
drużyny). 
8.JAZDA NA TACZCE
W konkurencji biorą udział dwie zawodniczki (pasażerki) i dwóch zawodników (powożących). Każda drużyna startuje osobno. Obie pary każdego zespołu ustawiają się jedna za drugą na linii start/meta. Na sygnał sędziego pierwsza kobieta z pary siada na taczkę, a mężczyzna prowadzi „pojazd” slalomem 40 metrów (2x20 metrów). W momencie minięcia linii start/meta przez pierwszą parę, natychmiastowo w identyczny sposób na trasę druga para. Po minięciu linii mety przez drugą parę, sędziowie zatrzymują czas. Na podstawie czasów uzyskanych przez poszczególne ekipy przyznaje się miejsca. ZA OMINIĘCIE LUB PRZEWRÓCENIE PACHOŁKA, DRUŻYNIE DODAJE SIĘ ZA KAŻDYM RAZEM 3 SEKUNDY DO OGÓLNEGO CZASU. 
Punktacja: 1 miejsce – 8 pkt, 2 miejsce – 6 pkt, 3 miejsce – 4 pkt, 4 miejsce – 3 pkt, 5 miejsce – 2 pkt, 6 miejsce – 1 pkt. 
9.POKONAJ KAPUSTĘ
Drużyny startują osobno, według wylosowanej kolejności. W zmaganiach bierze udział czterech zawodników z danej drużyny (dwie panie i dwóch panów). 
Konkurencja polega na strąceniu „piką” – tyczką główek kapusty umiejscowionych na 6 „słupach”, zbudowanych na okręgu z czterech pionowo ustawionych skrzynek po oranżadzie. Na każdym „słupie” będzie jedna główka kapusty. 
Zasady: Pierwszy z zawodników bierze „na barana” pierwszą zawodniczkę i to ona pełni funkcję „rycerza”, który ma piką strącić głowę ze skrzynki. WAŻNE: ZAWODNIK MUSI PORUSZAĆ SIĘ BIEGIEM, A ZAWODNICZKA MOŻE TYLKO RAZ PRÓBOWAĆ STRĄCIĆ KAŻDĄ GŁÓWKĘ KAPUSTY (NIE MOŻE PONOWIĆ PRÓBY). ZABRONIONE JEST ZRZUCENIE KAPUSTY POPRZEZ „ZMIECENIE” JEJ TYCZKĄ. NALEŻY TRAFIĆ PUNKTOWO. LICZY SIĘ TYLKO GŁÓWKA, KÓRA SPADNIE ZE SKRZYNEK. 
W momencie gdy pierwsza para dotrze na metę, do boju rusza druga para z tym samym zadaniem. Sędziowie zatrzymują czas w momencie dotarcia na linię mety drugiej pary. Maksymalnie dane sołectwo może strącić 12 główek kapusty. Na podstawie łącznej liczby strąconych kapust, sędziowie będą przyznawać „duże punkty” (patrz niżej – punktacja).
W konkurencji przyznaje się punkty zarówno za czas, jak i za liczbę strąconych kapust.
Punktacja za czas (bez względu na liczbę zrzuconych głów): 
3 pkt – pierwsza zespół, 2 pkt – drugi zespół, 1 punkt – 3 zespół. Drużyny z czasem 4,5,6 nie otrzymają punktów.
Punktacja za liczbę „zdobytych” główek:
6 punktów – pierwszy zespół (najwięcej strąconych główek), 5 punktów – drugi zespół, 4 punkty – trzeci zespół, 3 punkty – czwarty zespół, 2 punkty – piąty zespół, 1 punkt – szósty zespół.
Po zakończeniu rywalizacji drużynom zlicza się punkty za czas i strącone główki. Maksymalnie można zdobyć w tej konkurencji 9 punktów (zwycięstwo za strącone „główki” i za najlepszy czas), minimalnie sołectwo może zarobić 1 punkt. 
10.RZUT ZIEMNIAKIEM NA ODLEGŁOŚĆ   
Każdy zawodnik otrzymuje dwa ziemniaki (12 sztuk na drużynę), którymi będzie się starał trafić do koszyków ustawionych od linii „start” w różnych odległościach – 4 metrów/7 metrów/10 metrów.
Na starcie ustawiają się drużyny (według przeprowadzonego wcześniej losowania) i poszczególni zawodnicy oddają dwa rzuty. UWAGA: trafienie kartoflem do pierwszego koszyka oznacza zdobycie 1 punktu, do drugiego – 2 punktów, a do trzeciego – 3 punktów. Rzucający zawodnik SAM WYBIERA do którego kosza trafia. Przykładowo może oddać oba rzutu do koszyka ustawionego najdalej. Jest ryzyko, że ziemniak nie sięgnie celu, ale w razie powodzenia zyskuje dużo „oczek” do punktacji. UWAGA: Liczą się tylko te ziemniaki, które po rzucie zostaną w koszu.
Sędziowie liczą punkty każdemu sołectwu. Na koniec przeliczają je na „duże” według klucza:    
Punktacja: 1 miejsce – 8 pkt, 2 miejsce – 6 pkt, 3 miejsce – 4 pkt, 4 miejsce – 3 pkt, 5 miejsce – 2 pkt, 6 miejsce – 1 pkt.     

 






