REGULAMIN
VI GMINNEGO TURNIEJU GIER I ZABAW
„OLIMPIJKA”
Cele ogólne:





upowszechnianie sportu wśród dzieci i dorosłych,
wspomaganie zdrowia poprzez gry i zabawy ze współzawodnictwem,
popularyzacja sposobu spędzania wolnego czasu,
integracja środowiska uczniów i nauczycieli.

Cele szczegółowe:
Uczeń:







kształtuje postawę współuczestnictwa,
zgodnie współpracuje z grupą,
przestrzega przepisów gier i zabaw,
zachowuje bezpieczeństwo w czasie gier i zabaw,
umie reagować na sukces i porażkę,
wie, na czym polega właściwe zachowanie kibica.

Gminny Turniej Gier i Zabaw „Olimpijka” rozegrany zostanie 14
grudnia 2006r.o godzinie 10.00 w hali sportowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym.
W zawodach wezmą udział uczniowie klas I – III w zespołach 6 –
osobowych (3 chłopców i 3 dziewczynki) zgodnie z rocznikiem urodzenia.
Startujących obowiązuje strój sportowy: koszulka, spodenki i
obuwie sportowe (na jasnej podeszwie).
Sposób prowadzenia zawodów:
1. Komisja sędziowska zostanie powołana w dniu zawodów przez
organizatorów i jej decyzje będą ostateczne.
2. Do kompetencji komisji należy regulowanie wszystkich spraw nie
objętych regulaminem.
3. We wszystkich konkurencjach obowiązuję te same zasady
punktowania:
I miejsce – 6 punktów
II miejsce – 5 punktów
III miejsce – 4 punkty
IV miejsce – 3 punkty
V miejsce – 2 punkty
VI miejsce - 1 punkt

4. Sprawy różne:
 długość odcinka od startu do pachołka wynosi 10m,
 przekazywanie wszystkich przyborów odbywa się z prawej strony
chorągiewki ustawionej na starcie,
 obieganie stojaka odbywa się zawsze z prawej strony,
 w przypadku uzyskania remisu po zakończeniu wszystkich
konkurencji rozegrana zostanie sztafeta finałowa, która wyłoni
zwycięzcę,
 błędy popełnione w trakcie wyścigów (np. wywrócony stojak, źle
położona piłka) poprawia ten sam zawodnik i dopiero wtedy
kontynuuje ćwiczenie,
 przy dużej ilości błędów w danej zabawie może nastąpić na
wniosek komisji dyskwalifikacja zespołu,
 zawodnik może wystartować w momencie, gdy jego poprzednik
wykona zadanie i klepnie go w wyciągniętą dłoń lub w przypadku
niektórych zabaw wyda odpowiednią komendę,
 drużyna zdobędzie punkt za prawidłowe wykonanie zadania, gdy
ustawi się równo na linii startowej i pierwszy zawodnik podniesie
rękę lub przybór do góry,
 kolejność zawodników w rzędzie i podczas zabaw jest niezmienna
od początku do końca.
Zasady nagradzania:
Wszystkie zespoły biorące udział w zawodach sportowych otrzymają
dyplomy za uczestnictwo w zawodach z zaznaczeniem osiągniętego
miejsca.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 22.11.2006r
telefonicznie – sekretariat ZSP w Dobrzyniewie Dużym tel.
(0-85) 719-71-53 lub (0-85) 719-78-64.
UWAGA!!! Zapraszamy zespoły z kibicami, aby dopingowały swoje
szkoły.(Prosimy podczas potwierdzania zgłoszenia podać liczbę
uczestników, ponieważ będzie to miało wpływ na ustalanie
transportu).
Życzymy powodzenia!
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