
 

 

  
  

  
  
  

OOrrggaanniizzaattoorr::  
Zespół Szkół Sportowych 

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Skrzeka i Wójcika 

ul. Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie 
Tel.  (032) 220-12-07,  

strona internetowa: wwwwww..zzssss--ssiieemmiiaannoowwiiccee..ppll   

poczta elektroniczna: sseekkrreettaarriiaatt@@zzssss--ssiieemmiiaannoowwiiccee..ppll 

 

KKoooorrddyynnaattoorrzzyy  iimmpprreezzyy::  
BBeeaattaa  ŁŁaazzaarreekk  

IIlloonnaa  GGiieerraakkoowwsskkaa  

MMaałłggoorrzzaattaa  BBoonnaarrsskkaa  

RRaaddoossłłaaww  SSzzyymmaańńsskkii  

  

SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  nnaa  tteemmaatt  kkoonnkkuurrssuu  mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć  ppoodd  nnuummeerraammii    (032) 220-12-07,  ppoocczzttąą  eelleekkttrroonniicczznnąą  

rraaddoossllaawwsszzyymmaannsskkii@@iinntteerriiaa..ppll   lluubb  nnaa  ssttrroonniiee  iinntteerrnneettoowweejj  wwwwww..zzssss--ssiieemmiiaannoowwiiccee..ppll    

  

  

RReegguullaammiinn  zzaawwooddóóww  ssppoorrttoowwyycchh  „„WWiioosseennnnee  IIggrrzzyysskkaa  PPrrzzeeddsszzkkoollaakkóóww””  

  

§§11..  CCeellee  zzaawwooddóóww::  

1. Promowanie zdrowego stylu życia. 
2. Integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku.  

3. Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.  

4. Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.  

5. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych. 

6. Edukacja poprzez zabawę.  

7. Promocja Zespołu Szkół Sportowych. 

§§22..KKaatteeggoorriiee  wwiieekkoowwee::  
ZZaawwooddyy  pprrzzeewwiiddzziiaannee  ssąą  ddllaa  ddzziieeccii  zz  pprrzzeeddsszzkkoollii  ddzziiaałłaajjąąccyycchh  nnaa  tteerreenniiee  ggmmiinnyy  SSiieemmiiaannoowwiiccee  ŚŚlląąsskkiiee,,  ww  jjeeddnneejj  kkaatteeggoorriiii  

wwiieekkoowweejj::  II  kkaatteeggoorriiaa  ––  rroocczznniikkii  22001100  ii  22001111..  

    

§§33..  KKoonnkkuurreennccjjee::  
ZZaawwooddyy  ooddbbęęddąą  ssiięę  ww  ffoorrmmiiee  oottwwaarrtteejj  rryywwaalliizzaaccjjii  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  pprrzzeeddsszzkkoollii..  JJeeddnnaa  ddrruużżyynnaa  sskkłłaaddaa  ssiięę  zz::  33  ddzziieewwcczzyynneekk  oorraazz  33  

cchhłłooppccóóww..    KKoolleejjnnoośśćć  wwyykkoonnyywwaanniiaa  kkoonnkkuurreennccjjii  pprrzzeezz  ddrruużżyynnęę  bbęęddzziiee  lloossoowwoo  uussttaalloonnaa  pprrzzeezz  ssęęddzziióóww..  OOrrggaanniizzaattoorrzzyy  zzaassttrrzzeeggaajjąą  

ssoobbiiee  pprraawwoo  ddoo  mmooddyyffiikkaaccjjii  kkoonnkkuurreennccjjii..  

  

1. Sadzenie ziemniaków 

Ustawienie w rzędzie. Pierwszy zawodnik trzyma w ręku trzy woreczki. Na sygnał biegnie w kierunku półmetka (10m) „sadząc” 

na wcześniej ułożone krążki „ziemniaki” (woreczki). Następnie obiega półmetek i w drodze powrotnej zbiera woreczki. Przekazuje 

woreczki następnemu zawodnikowi. Ostatnia osoba po skończonym biegu przekazuje woreczki pierwszemu a sam ustawia się na 

końcu swojego zespołu. Cały zespół wykonuje siad skrzyżny, co jest znakiem zakończenia wyścigu. 

Błędy: 
- woreczek nie dotyka krążka  -0,5 pkt za każdy woreczek 
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2. Piłka koszykowa na moście 
Ustawienie w rzędzie. Pierwszy zawodnik (oznaczony szarfą) trzyma piłkę koszykową. Na sygnał podaje piłkę górą do zawodnika 

stojącego za nim i tym sposobem piłka przekazywana jest z rąk do rąk aż do ostatniego uczestnika. Ostatni chwyta ją i biegnie do 

półmetka (15 m). Obiega go, wraca do swojego zespołu i ustawia się na początku by znów podać piłkę górą do następnego 

zawodnika. Wyścig kończy zawodnik, który na początku wyścigu pierwszy podawał piłkę (oznaczony szarfą). Po obiegnięciu 

półmetka ustawia się na początku swojego zespołu. Cały zespół wykonuje siad skrzyżny, co jest znakiem zakończenia wyścigu. 

 

3. Sztafeta zwinnościowa 
Ustawienie w rzędzie. Każdy zawodnik wykonuje przeplot przez szarfę (5 m od startu), 3 przeskoki zawrotne przez ławeczkę (10 m 

od linii startu), przeplot przez szarfę (15 m od linii startu), obiegnięcie półmetka i powrót do drużyny. Sygnałem startu dla 

następnego zawodnika jest dotknięcie w dłoń. Ostatnia osoba po skończonym biegu ustawia się na końcu swojego zespołu. Cały 

zespół wykonuje siad skrzyżny, co jest znakiem zakończenia wyścigu. 

Błędy: 

- nie wykonanie przeplotu przez szarfę   -0,5 pkt za każdą szarfę 
- nie wykonanie 3 przeskoków zawrotnych  - 0,5 pkt za każdy przeskok 

 

4. Sztafeta wahadłowa z pałeczką 
Ustawienie w dwóch rzędach naprzeciw siebie w odległości 15m, po 3 zawodników. Pierwszy biegnie na sygnał i przekazuje 

pałeczkę pierwszemu stojącemu po stronie przeciwnej. Gra kończy się z chwilą powrotu każdego zawodnika na swoje miejsce 

pierwotne. 

 

5. Wyścig kangurów 
Ustawienie w rzędzie. Każdy zawodnik wykonuje podskoki obunóż do półmetka trzymając woreczek między kolanami (10 m). Po 

obiegnięciu półmetka następuje bieg z woreczkiem do swojego zespołu i przekazanie go kolejnemu zawodnikowi. Ostatnia osoba 

przekazuje woreczek pierwszemu zawodnikowi a sam ustawia się na końcu swojego zespołu. Cała drużyna wykonuje  siad 

skrzyżny, co jest znakiem zakończenia wyścigu. Upuszczony woreczek można podnieść i kontynuować ćwiczenie z miejsca 

przerwania. 
Błędy: 

- wyjęcie woreczka przed półmetkiem  -0,5 pkt. 

 

6. Wyścig z piłkami siatkowymi 
Ustawienie w rzędzie. Pierwszy zawodnik na sygnał biegnie z dwiema piłkami siatkowymi. Najpierw wkłada jedną piłkę do hula-

hopu, następnie drugą piłkę do drugiego hula-hopu. Biegnie do półmetka (10m) i w drodze powrotnej zabiera piłki z hula-hopów. 

Podaje piłki kolejnemu zawodnikowi. Ostatnia osoba przekazuje piłki pierwszemu zawodnikowi, a sama ustawia się na końcu 
swojego zespołu. Cały skład wykonuje siad skrzyżny, co jest znakiem zakończenia wyścigu. Gdy piłka wypadnie z hula-hopów 

zawodnik wraca i poprawia piłkę. 

Błędy: 

- piłka znajduje się poza hula-hopem  -0,5 pkt. za każdą piłkę 

 

7. Slalom 
Ustawienie w rzędzie. Pierwszy zawodnik startuje na sygnał. Wykonuje slalom między trzema pachołkami, następnie wchodzi do 
hula-hopu i przekłada go z dołu do góry, odkłada hula-hop, obiega półmetek i wraca do drużyny. Kolejny zawodnik startuje, gdy 

zostanie dotknięty przez poprzednika w dłoń. Ostatnia osoba ustawia się na końcu swojego zespołu. Cały zespół wykonuje siad 

skrzyżny, co jest znakiem zakończenia wyścigu.  

Błędy:  

- ominięcie pachołka   -0,5 pkt. za każdy pachołek  

  

  

§§44..  KKrryytteerriiaa  oocceennyy::  
KKoonnkkuurreennccjjee  bbęęddąą  oocceenniiaannee  pprrzzeezz  ssęęddzziióóww  zzggooddnniiee  zz  uussttaalloonnąą  ppuunnkkttaaccjjąą..  

  

  

§§55..  ZZggłłoosszzeenniiaa::  
PPrrzzeeddsszzkkoollee  zzggłłaasszzaa  ddoo  uuddzziiaałłuu  66  ddzziieeccii  ((zzaałłąącczznniikk  nnrr  11))  ww  nniieepprrzzeekkrraacczzaallnnyymm  tteerrmmiinniiee::  1144  kkwwiieettnniiaa  22001177  rr..  ggooddzziinnaa  1155..0000  

UUwwaaggaa!!  DDoo  uuddzziiaałłuu  ww  iiggrrzzyysskkaacchh  zzaakkwwaalliiffiikkoowwaannyycchh  bbęęddzziiee  66  ddrruużżyynn  wwgg..  kkoolleejjnnoośśccii  zzggłłoosszzeeńń..  OOrrggaanniizzaattoorrzzyy  ppoowwiiaaddoommiiąą  

1144  kkwwiieettnniiaa  22001177  rr..,,  kkttóórree  PPrrzzeeddsszzkkoollaa  zzoossttaałłyy  zzaakkwwaalliiffiikkoowwaannee..    

        

WW  pprrzzyyppaaddkkuu,,  ggddyy  zzggłłoosszzoonnyy  sskkłłaadd  uulleeggnniiee  zzmmiiaanniiee  ((nnpp..  zz  ppoowwoodduu  cchhoorroobbyy))  nnaalleeżżyy  tteenn  ffaakktt  zzggłłoossiićć  nnaajjppóóźźnniieejj  ggooddzziinnęę  pprrzzeedd  

rroozzppoocczzęęcciieemm  zzaawwooddóóww  oorrggaanniizzaattoorroomm  kkoonnkkuurrssuu..  UUcczzeessttnniicczzyy  mmuusszząą  ppoossiiaaddaaćć  zzggooddęę  rrooddzziiccóóww//ooppiieekkuunnóóww  pprraawwnnyycchh  nnaa  uuddzziiaałł  

ww  kkoonnkkuurrssiiee..    



 

 

  

§§66..TTeerrmmiinn::  
ZZaawwooddyy  ooddbbęęddąą  ssiięę::  2277  kkwwiieettnniiaa  22001177  rr..  oo  ggooddzziinniiee  1100..0000  ww  ssaallii  ggiimmnnaassttyycczznneejj,,  ww  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  nnrr  88  iimm..  

  JJ..  SSkkrrzzeekkaa  ii  PP..  WWóójjcciikkaa  pprrzzyy  ppll..  SSkkrrzzeekkaa  ii  WWóójjcciikkaa  44..    

  

§§77..  OOggłłoosszzeenniiee  wwyynniikkóóww::  
OOggłłoosszzeenniiee  wwyynniikkóóww  nnaassttąąppii  zzaarraazz  ppoo  zzaakkoońńcczzeenniiuu  zzaawwooddóóww..  WWyynniikkii  zzoossttaannąą  rróówwnniieeżż  wwyyssłłaannee  ddoo  pprrzzeeddsszzkkoollii  uucczzeessttnniicczząąccyycchh  

ddrrooggąą  eelleekkttrroonniicczznnąą  ((ee--mmaaiill))  oorraazz  zzoossttaannąą  ooggłłoosszzoonnee  nnaa  ssttrroonniiee  wwwwww..zzssss--ssiieemmiiaannoowwiiccee..ppll  

  

§§88..  PPuubblliikkaaccjjaa  rreellaaccjjii//zzddjjęęcciiaa::  
RReellaaccjjaa  zz  kkoonnkkuurrssuu  łłąącczznniiee  zzee  zzddjjęęcciiaammii  zzoossttaanniiee  ooppuubblliikkoowwaannaa  nnaa  ssttrroonniiee  wwwwww..zzssss--ssiieemmiiaannoowwiiccee..ppll      

  

§§1111..  NNaaggrrooddyy,,  ddyypplloommyy,,  ppooddzziięękkoowwaanniiaa::  
WWsszzyyssccyy  uucczzeessttnniiccyy  oottrrzzyymmaajjąą  ddyypplloomm,,  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccyy  uuddzziiaałł  ww  zzaawwooddaacchh,,  aa  ddllaa  zzwwyycciięęzzccóóww  pprrzzeewwiiddzziiaannee  ssąą  nnaaggrrooddyy  rrzzeecczzoowwee..  

NNaauucczzyycciieell  pprroowwaaddzząąccyy  oottrrzzyymmaa  ppiisseemmnnee  ppooddzziięękkoowwaanniiee..  OOrrggaanniizzaattoorr  zzaassttrrzzeeggaa  ssoobbiiee  pprraawwoo  ddoo  zzmmiiaannyy  wweerrddyykkttuu  ii  ooddeebbrraanniiaa  

nnaaggrrooddyy..  

  

§§1122..  EElliimmiinnaaccjjee  pprrzzeeddsszzkkoollnnee::  
OO  wwyyttyyppoowwaanniiuu  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  ddoo  uuddzziiaałłuu  ww  zzaawwooddaacchh  „„WWiioosseennnnee  IIggrrzzyysskkaa  PPrrzzeeddsszzkkoollaakkóóww””  ddeeccyydduujjąą  nnaauucczzyycciieellee  wwyycchhoowwaanniiaa  

pprrzzeeddsszzkkoollnneeggoo,,  zzggooddnniiee  zz  pprrzzyyjjęęttyymmii  pprrzzeezz  ssiieebbiiee  kkrryytteerriiaammii..    

  

§§1133..  PPoossttaannoowwiieenniiaa  kkoońńccoowwee//iinnnnee::    
OOrrggaanniizzaattoorrzzyy  zzaassttrrzzeeggaajjąą  ssoobbiiee  pprraawwoo  ddoo  zzmmiiaann  ww  rreegguullaammiinniiee  kkoonnkkuurrssuu..  WWsszzyyssttkkiiee  zzmmiiaannyy,,  ooppuubblliikkoowwaannee  bbęęddąą  nniieezzwwłłoocczznniiee  nnaa  

ssttrroonniiee  iinntteerrnneettoowweejj  kkoonnkkuurrssuu  wwwwww..zzssss--ssiieemmiiaannoowwiiccee..ppll    

NNaarruusszzeenniiee  pprrzzeezz  uucczzeessttnniikkaa  kkoonnkkuurrssuu  kkttóórreeggookkoollwwiieekk  zz  wwyymmiieenniioonnyycchh  ppoowwyyżżeejj  wwaarruunnkkóóww  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  zzaawwooddaacchh,,  

ssppoowwoodduujjee  ddyysskkwwaalliiffiikkaaccjjęę..  WW  sspprraawwaacchh  nniieeuurreegguulloowwaannyycchh  nniinniieejjsszzyymm  RReegguullaammiinneemm  zzaassttoossoowwaanniiee  zznnaajjdduujjąą  ooddppoowwiieeddnniiee  

pprrzzeeppiissyy  pprraawwaa..  

  

  

OOrrggaanniizzaattoorrzzyy,,  11  mmaarrccaa  22001177  rr..  
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WWyyppeełłnniioonnąą  kkaarrttęę  zzggłłoosszzeenniiaa  pprroosszzęę::  

--  wwyyssłłaaćć  ee--mmeeiilleemm::  rraaddoossllaawwsszzyymmaannsskkii@@iinntteerriiaa..ppll  

--  lluubb  wwyyssłłaaćć  ffaaxxeemm  3322  222200--1122--0077  

--  lluubb  ddoossttaarrcczzyyćć  oossoobbiiśścciiee..  

    

TTeerrmmiinn  zzggłłaasszzaanniiaa::  1144  kkwwiieettnniiaa  22001177  rr..    ggooddzziinnaa  1155..0000  

  

 

  

KARTA ZGŁOSZENIA 

 I kategoria  - rocznik 2010-2011 

          

NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI: 

Imię (uczestnika)……………………………………………………… Nazwisko (uczestnika)…………………………………………………  

 

Imię (uczestnika)……………………………………………………… Nazwisko (uczestnika)…………………………………………………  

Imię (uczestnika)……………………………………………………… Nazwisko (uczestnika)………………………………………………… 

 

Imię (uczestnika)……………………………………………………… Nazwisko (uczestnika)…………………………………………………  

Imię (uczestnika)……………………………………………………… Nazwisko (uczestnika)…………………………………………………  

 

Imię (uczestnika)……………………………………………………… Nazwisko (uczestnika)………………………………………………… 

Przedszkole (pełna nazwa) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ulica ………………………………………………………………….numer………………kod………………miasto………………………………… 

e-mail………………………………………………………………………………………………….  

Tel. …………………………………………. Fax…………………………………………………… 

Nauczyciel prowadzący……………………………………………………………………………… 

 

Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem.  

 

……………………………………………. 

Podpis nauczyciela prowadzącego 
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