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PRÓBA USTANOWIENIA REKORDU 

GUINNESSA   

„Trening jak największej ilości osób w jednym czasie w dniu 

O8.O6.2O19 roku w Będzinie” 

Organizatorem jest Uczniowski Klub Sportowy MOS BĘDZIN 

reprezentowany przez: Jolantę Poświat, Romualda Barana i Krzysztofa 

Dziekońskiego 

Ponieważ przygotowania będą trwały około 8 miesięcy a koszty związane z samą 

Próbą Ustanowienia Rekordu to ponad 9 tysięcy złotych prosimy o poważne 

potraktowanie całego przedsięwzięcia. Dlatego też zgłoszone kluby zobowiązane są do 

bezwzględnego przestrzegania następującego regulaminu co jest równoznaczne 

z podpisaniem ZGŁOSZENIA: 

REGULAMIN 

 Do 31 stycznia 2O19 roku przesłanie wypełnionego ZGŁOSZENIA 

potwierdzającego udział klubu w Ustanowieniu Rekordu Guinnessa /załącznik/ 

Wpłacenie wpisowego w wysokości 12 złotych od jednego uczestnika na konto UKS 

MOS Będzin oraz przesłanie potwierdzenia przelewu wraz ze ZGŁOSZENIEM /wpisowe 

wykorzystane będzie do pokrycia kosztów Rekord Guinnessa + koordynacja z tym 

związana, ewentualna wolne środki wykorzystane zostaną dla uczestników.  

Uwaga zgłoszenia klubów będą przyjmowane do czerwca 2019 roku jednak kwota 

wpisowego od lutego 2019 roku wynosić będzie 20 złotych od osoby 

Dla zainteresowanych dokumentacja do wglądu./  

Geting Bank S A10 1560 1010 0000 9010 0006 2903 

W przelewie należy wpisać GUINNESS oraz nazwę klubu i ilość osób 

 

 Zgłoszona przez kluby liczba uczestników, nie imienna a ilościowa nie może ulec 

zmianie tzn. dniu Ustanawiania Rekordu Guinnessa musi być tylu zawodników LUB 

WIĘCEJ, ale NIE MNIEJ !!!. Ponieważ minimalna liczba uczestników narzucona 
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przez Biuro Guinnessa nie może być mniejsza niż 25O osób w przeciwnym razie 

Biuro nie uzna nam PRÓBY. 

 Do końca marca 2O19 roku, Kluby otrzymają jednolity wzór nadruku 

okolicznościowych koszulek dla uczestników, które wykonują we własnym zakresie 

i na własny koszt – NIE OBOWIĄZKOWE 

 Każdy klub we własnym zakresie przygotowuje baner reklamowy z nazwą swojego 

klubu o wymiarach i wzorze jak w załączniku /sugeruję się tradycyjny baner na dwóch 

drzewcach/ -  OBOWIĄZKOWO  

 Zgłoszony klub na własny koszt przywozi w wyznaczone miejsce własną matę 

w ilości takiej by zgłoszeni zawodnicy mieli swobodne miejsce do treningu – mata 

musi być przywieziona i rozłożona do godziny 12:OO. Mata powinna być 

oznakowana /małe naklejki, podpisana itp. co ułatwi klubom odnalezienie swoich mat/ 

 Uczestnicy podzieleni zostaną na III sektory – I - dzieci, II – młodzież i III – dorośli 

dla bezpieczeństwa ćwiczących. 

 Wszyscy uczestnicy powinni stawić się w wyznaczone miejsce co najmniej 3 godziny 

przed godziną rozpoczynającą trening celem przeliczenia uczestników przez sędziego 

z Biura Rekordów, przekazania informacji co do treningu i innych czynności 

organizacyjnych. 

 Dokładna godzina rozpoczęcia treningu zostanie podana w późniejszym czasie. 

/wstępnie planowana na godzinę 15:OO/ 

 TRENING POPROWADZĄ SŁAWY POLSKIEGO I ŚWIATOWEGO JUDO 

 Trenerzy będą pełnić rolę stewardów. 1 steward na 5O uczestników. 

 Wszyscy podczas treningu ustanawiającego Rekord Guinnessa zostajemy pod ścisłą 

kontrolą SĘDZIEGO z Biura Guinnessa łącznie z kamerą rejestrująca próbę. 

 Biuro Rekordów w cenie uwzględnia również akcję promocyjną naszego 

przedsięwzięcia współpracując z mediami. 

 Trening  tematyka technik ściśle związana z wymogami PZJudo – poziom i zakres 

technik dostosowany do poziomu osób biorący udział w treningu – wypośrodkowany 

ze względu na wiek uczestników tj. od 7 lat i więcej.  

 Do treningu należy się przygotować. Podczas treningu przez 1.5 godziny zawodnicy 

zobowiązani są do wykonywania poleceń prowadzącego trening w tempie 

umiarkowanym – nie ma przerw  np. na toaletę czy uzupełnienie płynów. 

 Po zatwierdzeniu rekordu przez biuro Rekordów Guinnessa w Wielkiej Brytanii wpis 

ukażę się w najbliższej publikacji Księgi Rekordów Guinnessa 

 BIURO GUINNESS ZASTRZEGA UŻYWANIA LOGO JAKO KAMPANII 

PROMOCYJNEJ PRZED DECYZJĄ O WPISIE DO KSIĘGI REKORDÓW !!! 

 Dodatkowe koszty dla ewentualnie chętnych klubów to: 
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- indywidualny certyfikat Rekordu Guinnessa dla klubu 2OO zł PROSZĘ O 

EWENTUALNE UWZGLĘDNIENIE TEGO W PRZELEWIE - Z DOPISKIEM + 

CERTYFIKAT DLA KLUBU ORAZ PEŁNĄ NAZWĘ KLUBU  

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 

Jolanta Poswiat 

Romuald Baran 
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