
MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY 

STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI 
 

 

zapraszają na 

 

FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY 

 
 

 
 

 
 

który odbędzie się 1.06.2011 r. na terenie kompleksu sportowego ORLIK 2012    w Złotoryi, ul. 

Wojska Polskiego 50 

 

 

PROGRAM FESTYNU: 

10,00  uroczyste otwarcie Festynu – kompleks Orlik 

10,15   turniej piłki nożnej chłopców 

  turniej siatkówki plażowej dziewcząt 

turniej streetballa chłopców 

  trójbój lekkoatletyczny dzieci młodszych 

11,30  turniej siatkówki plażowej chłopców 

  turniej streetballa dziewcząt  

  rekreacyjny tor przeszkód dla dzieci młodszych 

13,00  uroczystość zakończenia Festynu, rozdanie nagród 

   

 

Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

 
 

Organizatorzy 

 

Szkolny Związek Sportowy „ Dolny Śląsk „        Starostwo Powiatowe w Złotoryi 

 

                                                                                        



Program konkurencji Festynu 
 

Uczestnictwo w festynie prawo startu posiadają reprezentacje Domów Dziecka, 

Ośrodków Szkolno – Wychowawczych i innych zaproszonych do 

zawodów przez Organizatorów. Zawodnik ma prawo startu w kilku 

konkurencjach, jeżeli pozwala na to harmonogram festynu. Konkurencje 

podzielone na dwie kategorie wiekowe : 

 - starsza – rocznik 1995 – 97 

 - młodsza – rocznik 1998 i młodsi 

 dzieci z rocznika młodszego mogą starować z grupą starszą 

 

1. Turniej piłki nożnej chłopców starszych 

W zawodach startują drużyny max. 10 osobowe. Na boisku mecz rozgrywają drużyny               

5 zawodników w polu + bramkarz. Czas gry i system gier uzależniony   od ilości zgłoszonych 

zespołów. 
 

2. Turniej siatkówki plażowej 3 osobowej dziewcząt i chłopców starszych 

Turniej z podziałem na dziewczęta i chłopców. Mecze rozgrywane na boisku piaszczystym       

o wymiarach. Ilość setów w meczu oraz system rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych 

zespołów  
 

3. Turniej koszykówki 3 osobowej dziewcząt i chłopców starszych 

Rozgrywane na jeden kosz z podziałem na dziewczęta i chłopców. Boisko  o wymiarach         

10 x 10 m. Mecz do zdobycia przez drużynę 10 pkt , lub przez 6 minut . Drużyna za kosz         

z bezpośredniej odległości zdobywa 1 pkt, za rzut zza linii 6 m – 2 pkt. Po stracie piłki cała 

drużyna atakująca wychodzi za linię 6 m  i rozpoczyna nową akcję, cała drużyna broniąca jest 

przy rozpoczęciu tej akcji w polu 6 m. Wolno dobijać piłkę do kosza tylko przy niecelnym 

rzucie własnej drużyny. Po niecelnym rzucie przeciwników i przejęciu piłki przez drugą 

drużynę rozpoczynamy akcję, tak jak przy stracie piłki. 
 

4. Rekreacyjny tor przeszkód dla dzieci młodszych 

 Konkurencja rozgrywana na czas. Każdy z zawodników będzie miał do pokonania dwa tory 

przeszkód : 

a. start przewrotem w przód na materacu, przeniesienie 2 piłek leżących   w kółku ringo    

z prawej na lewą stronę i odwrotnie, przeplecenie się przez szarfę dowolnym 

sposobem, obiegnięcie 3 krotne półmetka, powrót z wykonaniem tych samych 

czynności zakończone przewrotem w przód na materacu. 

b. skoki na piłce skakance do półmetka, na półmetku przeplecenie się przez szarfę, 

wykonanie rzutu do celu woreczkiem, rzut musi być celny, lub wykonanie 3 prób, 

powrót do mety skacząc na piłce skakance. 

Suma czasów obydwu torów decyduje o miejscu zawodnika 
 

5. Trójbój lekkoatletyczny dla dzieci młodszych 

Każdy z zawodników ma do wykonania następujące konkurencje : 

a. bieg na 60 m 

b. skok w dal – 2 próby oceniane 

c. rzut piłeczką palantową – 2 próby oceniane 
 

6. Turniej wiedzy olimpijskiej 

a. Przyporządkuj dyscyplinę sportową do odpowiednich igrzysk. 

Uczestnicy będą mieli za zadanie przyporządkować dyscypliny sportowe rozgrywane 

podczas Letnich i Zimowych Igrzysk Olimpijskich 

b. Ułóż według kolejności alfabetycznej polskich sportowców  

Uczestnicy będą mieli za zadanie uporządkować nazwiska sportowców w kolejności 

alfabetycznej 

c. Dopasuj polskich sportowców do właściwych dyscyplin sportowych 

Uczestnicy będą mieli za zadanie dopasowanie nazwisk znanych polskich 

olimpijczyków do uprawianej przez nich dyscypliny 



 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

1. Przyjazd zespołów do Złotoryi, ul. Wojska Polskiego 50 do godziny 11,30 

2. Obowiązuje przesłanie zgłoszenia ilościowego faksem lub e-mailem 71 367 3315, 367 

3316, szs@sport.wroclaw.pl w terminie do 20.05.2011 r. 

3. Prosimy o precyzyjne określenie ilości osób z każdego Ośrodka – Organizatorzy przewidują 

posiłek dla wszystkich uczestników bezpośrednio po zakończeniu Festynu. Prosimy także o 

podanie telefoniczne nie później niż do dnia 20.05.2011 do godziny 12,00 rozmiarów 

odzieży Waszych zawodników . Chcemy zrobić dla nich pamiątkowe koszulki. Prosimy o 

podanie konkretnych ilości rozmiarów koszulek : do 146 cm , S, M, L, XL  

4. Każdy uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej dyscyplinie sportowej i konkursie 

wiedzy olimpijskiej. Każda z placówek może zgłosić jeden zespół do turnieju piłki nożnej i 

dowolną ilość zespołów i uczestników do pozostałych konkurencji 

 

 

 

Zgłoszenie 

 

Placówka ………………………………………………………………… 

 

zgłasza następujące zespoły do udział w festynie sportowo – rekreacyjnym 

ZŁOTE  IGRZYSKA 

 

1. Turniej piłki nożnej  □ 

 

2. Turniej siatkówki  dziewcząt  □ 

    chłopców  □ 

 

3.  Turniej koszykówki  dziewcząt □ 

     chłopców □ 

 

4. Rekreacyjny tor przeszkód  ilość dziewcząt …………… 

     ilość chłopców …………… 

 

5. Trójbój lekkoatletyczny  ilość dziewcząt …………… 

     ilość chłopców …………… 

 

 

7. Turniej wiedzy olimpijskiej  ilość uczestników ……………. 

 

 

Łącznie reprezentacja placówki liczyć będzie ………. zawodników ……….. opiekunów 

 

 

 

Podpis Dyrektora placówki   …………………………………………………. 

 

 

Odesłać do dnia 20.05.2011 

□ w przypadku uczestniczenia w konkurencji wstawić znak x 

 

 

 

mailto:szs@sport.wroclaw.pl

