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1. Narty zespołowe            4 osoby (min. 1 pracownik, min. 1 kobieta) 

a. Wszystkie zespoły startują jednocześnie na wyznaczonym dystansie, 

b. O rezultacie decyduje kolejność dotarcia zespołu na metę (gdy jedna z nart 

jakąkolwiek częścią przekroczy linię mety), 

c. Szacowany czas rozegrania konkurencji – 5 minut 

 

2. Z koca na koc                       8 osób (min. 4 pracowników – 1 koc) 

a. Wszystkie zespoły startują jednocześnie, 

b. O kolejności decyduje liczba prawidłowo wykonanych przerzutów piłki pomiędzy 

kocami trzymanymi przez zawodników w czasie 2 minut, 

c. Szacowany czas rozegrania konkurencji – 5 minut 

 

3. Wyścigi zespołowe na skrzynkach       6 osób (min. 2 pracowników, min. 2 kobiety) 

a. Wszystkie zespoły startują jednocześnie na wyznaczonym dystansie, 

b. O rezultacie decyduje kolejność dotarcia zespołów na metę (gdy co najmniej jeden  

z uczestników danego zespołu stanie i utrzyma równowagę na skrzynce która w całości 

znalazła się za linią mety), 

c. Szacowany czas rozegrania konkurencji – 5 minut 

 

4. Ergometry wioślarskie            3 osoby (min. 1 pracownik, min. 1 kobieta) 

a. Zawodnicy startują jeden po drugim, każdy ma za zadanie pokonanie 1 kilometra, 

b. W trakcie zmiany zawodników czas nie jest zatrzymywany, 

c. O klasyfikacji końcowej decyduje łączny czas uzyskany przez 3 zawodników danego 

zespołu na dystansie 3 kilometrów, 

d. Szacowany czas rozegrania konkurencji – 10 minut 

 

5. Przeciąganie liny       10 osób (min. 3 pracowników, min. 3 kobiety) 

a. Zawody rozgrywane systemem pucharowym 

b. Zawody rozegrane zostaną systemem pucharowym według schematu: 
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c. Numery zespołów zostaną przydzielone zgodnie z klasyfikacją po rozegraniu 

konkurencji DART (dziekani, dyrektor, kanclerz), 

d. Szacowany czas rozegrania konkurencji – 20 minut 

 

6. Zawody na ściankach wspinaczkowych          3 osoby (min. 1 pracownik, min. 1 kobieta) 

a. Zawodnicy startują na określonej trasie wspinaczkowej w dowolnej kolejności, 

b. O klasyfikacji końcowej decyduje łączny czas uzyskany przez 3 uczestników, 

c. Konkurencja rozgrywana będzie równolegle, niezależnie od pozostałych 

 

7. Zawody Bumper Ball              5 osób (min. 1 pracownik, min. 1 kobieta) 

a. Zawody rozgrywane systemem pucharowym, 

b. Zawody rozegrane zostaną systemem pucharowym według schematu: 
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c. Numery zespołów zostaną przydzielone zgodnie z klasyfikacją po rozegraniu 

konkurencji DART (dziekani, dyrektor, kanclerz), 

d. Szacowany czas rozegrania konkurencji – 20 minut 

 

8. Zawody E-sport                               Organizator: Parlament Studentów UMG 

a. Zawody zostały rozegrane w dniu 07.05.2022 

b. Wyniki:  

1 miejsce – Wydział Elektryczny 

2 miejsce – Wydział Nawigacyjny 

3/4 miejsce – Wydział Mechaniczny/Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości 

5/6 miejsce – Pracownicy Administracji/Instytut Morski 

 

 

9. Strzały do bramki                    VIP (dziekani, prorektorzy, dyrektor, kanclerz) 


