Mikstat, dnia. 22.04.2015r.
Szkolny Związek Sportowy
w Ostrzeszowie

REGULAMIN
I Powiatowego Turnieju gier i zabaw klas I – III
dla szkół podstawowych
Szkolnego Związku Sportowego

1.Cel:

- promowanie ruchu i zdrowego stylu Ŝycia od najmłodszych lat,
- popularyzacja gier i zabaw jako formy aktywności ruchowej wśród dzieci
2. Organizator: Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie i Mikstacie,
Współorganizatorzy : Powiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrzeszowie,
Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat.
3.Termin: - szczebel miejsko-gminny i gminny do 15.05.2015r. (datę turnieju
i miejsce ustalają gminni organizatorzy sportu)
dla Miasta i Gminy Ostrzeszów zawody gminne odbędą się
12.05.2015r. o godz. 11 .00 w hali sportowej
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
- szczebel powiatowy 20.05.2015r. godz.10.00 (do turnieju powiatowego
awansują szkoły, które zajmą pierwsze miejsce w turnieju gminnym – z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów awansują dwie szkoły)
4. Miejsce: hala sportowa w Mikstacie – ul Grabowska 13a,
5. Zasady uczestnictwa:
- uczestnikami turnieju są uczniowie klas I – III
- druŜyna składa się z 8 zawodników w składzie:
--kl.I – 1 dziewczynka i 1 chłopiec
-- kl. II – 1 dziewczynka i 1 chłopiec
-- kl III – 2 dziewczynki i 2 chłopców
- druŜyna posiada jednolite stroje sportowe (jednakowe koszulki
z kolejnymi numerami wg zasady kl.I dz. nr 1, chł. nr 2; kl.II dz. nr 3,
chł. nr 4; kl.III dz. nr 5, chł. nr 6, dz. nr 7, chł. nr 8)
- za stan zdrowia uczestników turnieju odpowiadają opiekunowie danej
szkoły
6. Sposób przeprowadzenia turnieju:
- turniej gminny i miejsko-gminny przeprowadzają gminni organizatorzy
sportu wg własnego regulaminu
- turniej powiatowy zostanie przeprowadzony zgodnie z następującymi
zasadami:

- współzawodnictwo oceniane będzie wg zasady: 1 m. 8 pkt.,
2 m. 7 pkt. .... 8m. 1pkt.
- w przypadku uzyskania przez zespoły jednakowej ilości punktów
o wyŜszym miejscu decyduje:
a) większa ilość zwycięstw
b)większa ilość zajętych drugich miejsc, itd.
- zestaw gier i zabaw w załączeniu
- wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator, którego decyzje
są ostateczne
7. Zgłoszenia: - do turnieju gminnego i miejsko-gminnego szkoły zgłaszają się do
gminnych organizatorów sportu
- do turnieju powiatowego zgłoszenia najlepszej szkoły dokonują gminni
organizatorzy sportu na adres e-mail’a: szsostrzeszow@op.pl
lub telefonicznie 605 681 294 – Jerzy Kurzawa,
601 142 440 – Rafał KałąŜny
w nieprzekraczalnym terminie do 18.05.2015r.
8. Nagrody:
zespoły ,które w turnieju powiatowym zajmą miejsca I – III otrzymują
puchary, wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy, kaŜdy
uczestnik otrzymuje nagrodę niespodziankę.

Organizatorzy

Zestaw gier i zabaw
- etap miejsko-gminny Ostrzeszów - 12 maja 2015r. godz. 11.00
(hala Gimnazjum nr 2, dotyczy szkół podstawowych z Gminy Ostrzeszów)
- etap powiatowy Mikstat - 20 maja 2015r. (hala SP Mikstat)

Kolejność
1. Sztafeta z przejściem przez szarfę*- (szarfa przekładana od dołu, kaŜdy uczestnik biegnie
z woreczkiem, który przekazuje kolejnym startującym)

2. Sztafeta „ZwiąŜ – rozwiąŜ”*- (pierwszy zawodnik zawiązuje szarfę na szczeblu drabinki,
następny ją rozwiązuje, itd.)

3. Ruchomy kosz*** - (rzut woreczkiem do odwróconego pachołka trzymanego przez
partnera stojącego na materacu; odl. ok. 7 m)

4. Wyścig „pająków”* - (przenoszenie woreczka /na brzuchu/ w podporze tyłem)

5. Sadzenie ziemniaków* - ( 3 woreczki układane i zbierane z talerzyków)

6. Skoki z miejsca dodawane** - (z odbicia obunóŜ kolejno wszyscy z zespołu)

7. Hokejowy slalom* - (prowadzenie piłki do mini siatkówki kijem do unihokeja między
tyczkami)

8. Tunel*- (zespól ustawiony w rzędzie w rozkroku na materacu, ostatni z rzędu przechodzi
pod nogami i po przejściu ustawia się na początku – w rozkroku, za nim następni itd.)

9. Wyprawa na wyspę* - (przejście zespołu /pojedynczo/ po ławeczkach gimnastycznych na
na materac –„wyspę”)
10. Tor przeszkód* - (pokonanie toru pojedynczo w formie sztafety z woreczkiem)
* - o miejscu decyduje czas
** - o miejscu decyduje suma długości skoków
***- o miejscu decyduje ilość trafień, zespół otrzymuje tyle punktów ile celnych trafień

