
Współzawodnictwo klas III 

Organizator: Centrum Sportowo – Rekreacyjne AQUA Zdrój  
Terminy miejsce: 21.04.2017r – Hala Wałbrzyskich Mistrzów ul. Wysockiego 11a, 
- zapisy do 9:30 start zawodów godz. 10:00 

Regulamin: - drużyny 12 osobowe 
- w konkurencjach startuje 10 zawodników (5 dziewcząt i 5 chłopców) – obowiązuje rocznik 2007 
- punktacja drużynowa za miejsca w konkurencjach 
- za wyniki remisowe drużyny otrzymują jednakową ilość punktów 
- kolejność startu drużyn – losowanie 
- w sprawach spornych decyzje podejmuje sędzia główny 
- impreza ubezpieczona w PZU SA 
- przed konkurencjami – pokaz wykonania 
- warunkiem dopuszczenia do zawodów jest lista startowa podbita przez Dyrekcję szkoły (z nazwiskami i 
rocznikami dzieci) 

 
Skrócony opis konkurencji: 

1. Slalom koszykarski – sztafeta z kozłowaniem piłki między pachołkami. Dystans 9m konkurencja na 

czas. Sekundy karne otrzymuje zespół który: nie ominął pachołka, nie poruszał się w sposób wyznaczony, 

zawodnik zbyt wcześnie wystartował. 

 
2. Anakonda - Drużyna stojąca w rzędzie trzymająca się za barki (jeden za drugim) ma za zadanie w jak 
najkrótszym czasie przejść dystans 9 metrów poprzez przekazywanie piłki do siatkówki między nogami. 
Ostatni w rzędzie po złapaniu piłki biegnie na początek rzędu i w dalszym ciągu następuje przekazanie po 
kolei piłki między nogami. Czas zatrzymany będzie po przekroczeniu zawodnika trzymającego piłkę za 
linię mety. Jeżeli piłka wypadnie, uczestnik może ją złapać z powrotem jednak musi wrócić do pozycji 
wcześniejszej. Przez cały czas trwania „wyścigu” uczestnicy trzymają się za barki  (oprócz momentu, 
przekazania piłki). Sekundy karne naliczane będą drużynom, które w sposób nieprawidłowy będą 
podawać piłkę. 
 
3. Zanieś – przynieś – na dystansie 18 metrów zawodnicy przynoszą i zanoszą na przemian 2 piłki do 
koszykówki i przekazują je koledze lub koleżance. Przy „załadunku” piłek możliwa pomoc drużyny. 
Konkurencja na czas. Sztafeta wahadłowa. Sekundy karne otrzymuje zespół który: nie poruszał się w 
sposób wyznaczony, zawodnik zbyt wcześnie wystartował, uzyskał nie dozwoloną pomoc podczas 
„rozładunku”. 
 
4. Gorąca lawa - rolę gorącej lawy pełni parkiet hali sportowej. Jedyną możliwością przejścia bezpiecznie 
na drugi brzeg, jest korzystanie z ruchomych wysp (tę rolę pełnią dwa kartony na drużynę, rozłożone „na 
płasko”). Uczestnicy konkurencji poruszają się wahadłowo (po 5 uczestników z każdej ze stron) na 
odcinku 6 metrów. Na sygnał startu pierwszy startujący kładzie jeden z dwóch kartonów na parkiet, w 
momencie przejścia na niego może zabrać poprzedzający. Dozwolone jest przechodzenie z kartonu na 
karton, nie można przeskakiwać (jedna z nóg musi być w stałym kontakcie z podłożem). Kolejny uczestnik 
może wystartować w momencie kiedy karton będzie miał kontakt z linią 6 metrów. Konkurencja na czas, 
uczestnicy startują wahadłowo. Doliczane sekundy karne za każdorazowy kontakt z parkietem, 
za przeskakiwanie z kartonu na karton (dozwolone jest tylko przejście ze stałym kontaktem z podłożem 
jednej z nóg). Wymiary kartonów ok. 50cm x 50cm 

 

Przerwa 10 min 

 
5. Piłkarski drybling – Każdy z zawodników ma za zadanie na dystansie 9 metrów pokonać slalom z 6 
pachołków prowadząc przy nodze piłkę do halowej piłki nożnej. Po pokonaniu ostatniego pachołka wraca 
do mety w linii prostej i przekazuje piłkę następnemu zawodnikowi. Wygrywa drużyna, która osiągnie jak 
najkrótszy czas. Sekundy karne otrzymuje zespół który: nie ominął pachołka, nie poruszał się w sposób 
wyznaczony, zawodnik zbyt wcześnie wystartował. 
6. Tor przeszkód – na odcinku 18 metrów uczestnicy wykonują zadania w kolejności: przeskok przez 
płotek, przejście przez szarfę w kole hula hop dowolnym sposobem, przełożenie kółka ringo z pachołka na 
pachołek, obiegnięcie pachołka nawrotnego i powrót do mety w linii prostej. Konkurencja na czas. 
Sekundy karne otrzymuje zespół który: nie pokonywał bądź pokonywał w niedozwolony sposób 
wyznaczone przeszkody, zawodnik zbyt wcześnie wystartował. 
7. Koszykówka siatkowa – w dowolny sposób z dowolnego miejsca trzema piłkami do siatkówki 
uczestnicy starają się zdobyć jak najwięcej trafień do obręczy w przeciągu 1 minuty. 
8. Sztafeta olimpijska – zawodnicy na obwodzie boiska piłki siatkowej przekazują sobie w formie 
sztafety kółko ringo. Konkurencja na czas. Sztafeta na dochodzenie. Sekundy karne otrzymuje zespół 
który: pobiegł nie wyznaczoną trasą, przeszkadzał drużynie przeciwnej w pokonywaniu trasy. 
  
W celu usprawnienia zawodów prosimy o potwierdzenie udziału szkoły do 12.04.2017 na adres 

mailowy: f.kurzawinski@aqua-zdroj.pl lub telefoniczny (74) 660-93-35 
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