
WSPÓŁZAWODNICTWO KLAS „0” i PRZEDSZKOLI

 

Termin: 12.03.2018 r. start godzina 10:00 (potwierdzenie uczestnictwa do godz. 9:30)

Miejsce: Hala „Wałbrzyskich Mistrzów” przy ul. Wysockiego 11a 

Regulamin:

 drużyny  12  osobowe  -  w  konkurencjach  startuje  10  zawodników  (5  dziewcząt  i  5  chłopców)  –

obowiązuje rocznik 2011 i młodsi

 punktacja drużynowa za miejsca w konkurencjach 

 za wyniki remisowe drużyny otrzymują jednakową ilość punktów 

 kolejność startu drużyn losowa

 w sprawach spornych decyzje podejmuje sędzia główny 

 impreza ubezpieczona

 przed konkurencjami pokaz wykonania 

 warunkiem dopuszczenia do zawodów jest lista startowa podbita przez Dyrekcję szkoły lub placówki

(z nazwiskami i rocznikami dzieci)

Konkurencje: 

1. Sztafeta  plażowa  –  na  odcinku  18  metrów  wahadłowo  uczestnicy  toczą  dużą  piłkę  plażową  –

konkurencja rozgrywana na czas

2. Raczkowanie –  na odcinku 9 metrów zawodnicy na czworaka przemieszczają się z jednej strony na

drugą. Sztafeta wahadłowa. Konkurencja na czas. 

3. Zanieś – przynieś - na odcinku 9 metrów umieszczone jest kółko ringo. Konkurencja polega na tym, że

jeden zawodnik umieszcza piłkę do tenisa ziemnego w kółku i wraca na linię startu, następny przynosi piłkę

z kółka i przekazuje koledze z drużyny – konkurencja na czas. 

PRZERWA

4. Tor przeszkód – na odcinku 18 metrów uczestnicy wykonują zadania w kolejności: przeskok przez mini

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. 

5. Celność – z odległości 5 metrów uczestnicy starają się wrzucić do koła hula hop woreczki. Każdy uczestnik

ma jeden rzut, woreczek styczny do obwodu hula hop jest zaliczony. Każda drużyna ma 10 rzutów.

6. Sztafeta olimpijska – zawodnicy na obwodzie boiska piłki siatkowej przekazują sobie w formie sztafety

kółko ringo. Konkurencja na czas. Sztafeta na dochodzenie. 

W celu usprawnienia zawodów prosimy o potwierdzenie udziału drużyny do 09.04.2018 na adres 
mailowy:  m.borzemski@aqua-zdroj.pl 

mailto:m.borzemski@aqua-zdroj.pl


LISTA STARTOWA

WSPÓŁZAWODNICTWO KLAS „0” i PRZEDSZKOLI

PIECZĄTKA PLACÓWKI NAZWA PLACÓWKI

IMIĘ i NAZWISKO DATA URODZENIA
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OPIEKUN DRUŻYNY - ……………………………………………………………………………………………………….……..


