
   

SZKOLNY  ZWIĄZEK  SPORTOWY „DOLNY  ŚLĄSK”WE  WROCŁAWIU 
I BURMISTRZ LUBAWKI pani EWA KOCEMBA zapraszaJĄ na organizowaną 

pod patronatem MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
i SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DOLNOŚLĄSKĄ INAUGURACJĘ PROGRAMU 
MAŁY MISTRZ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

Data i miejsce 
Impreza odbędzie się 23 września 2016 roku na Stadionie Lekkoatletycznym w Lubawce, ul. Przyjaciół Żołnierza ■

Sponsorzy i partnerzy zawodów
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce ■
Lubatex ■
Tauron Polska Energia ■
PKS Kamienna Góra ■
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze ■

Cel zawodów
popularyzacja programu Mały Mistrz ■
poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci, ■
promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych. ■

Wstępny program
11:30  Przygotowanie dzieci do zawodów (prosimy aby dzieci przyszły na zawody w strojach sportowych, rzeczy  ■

osobiste prosimy zostawić na trybunach lub w autokarach, w przypadku przyjazdu własnym środkiem 
transportu). Uwaga! uczestnicy przed zawodami otrzymają specjalne koszulki, prosimy o start w tych 
koszulkach

11:55  Zbiórka uczestników ■
12:00  Otwarcie zawodów ■
12:10  Rozgrzewka  ■
12:15  Konkurencje lekkoatletyczne ■
13.30  Rozdanie nagród i wspólny posiłek ■



      

Warunki uczestnictwa i ilość uczestników
w zawodach prawo startu mają reprezentacje klas I-III szkół podstawowych uczestniczących w programie  ■
Mały Mistrz ze szkół: SP Lubawka, SP Chełmsko Śląskie, SP Miszkowice, SP 2 Kamienna Góra (tylko klasy I) i 
SP Bolków (tylko klasy I), SP 3 Kowary wraz z nauczycielem oraz dwójką rodziców z każdej z klas. 
reprezentacja składać się powinna ze wszystkich dzieci uczących się w danej klasie, które nie posiadają  ■
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach
nie będzie prowadzona klasyfikacja najlepszej drużyny, wszyscy uczestnicy otrzymają jednakowe nagrody ■

Planuje się, że w zawodach wystąpi 14 zespołów klasowych

Zgłoszenie do zawodów
Warunkiem uczestnictwa jest mailowe potwierdzenie chęci uczestnictwa w zawodach reprezentacji po-

szczególnych klas na adres : szs@sport.wroclaw.pl w nieprzekraczalnym terminie 19.09.2016 do godziny 
12.00

Konkurencje 
Każda reprezentacja wystąpi w 5 konkurencjach. Przed każdą konkurencją sędzia zaprezentuje dzieciom 

sposób wykonania ćwiczenia. W rywalizacji w poszczególnych konkurencjach reprezentacja klasy składa się 
z wszystkich uczniów do niej uczęszczających i zgłoszonych do zawodów, nauczyciela oraz dwójki rodziców. 
Osoby dorosłe startują jako ostatnie w reprezentacji.

1. Konkurencja: Sztafeta sprinterska na dystansie 40 m. 
 Reprezentacja podzielona na dwie części stoi naprzeciw siebie w odległości 40 m na dwóch torach bieżni 

lekkoatletycznej. Na sygnał startera pierwszy zawodnik biegnie 40 m z kółkiem ringo, które pełnić będzie 
rolę pałeczki sztafetowej do kolegów stojących naprzeciw. Oddaje kółko pierwszej osobie z tego rzędu i 
staje na końcu rzędu. Zawodnik, który otrzymał kółko biegnie w drugą stronę, itd….. Wyścig kończy się gdy 
wszyscy uczestnicy pokonają swój dystans. Łączny czas sztafety dzieli się przez ilość startujących

2.	 Konkurencja:	Skoki	na	krzyżaki
 Każdy z uczestników skacze obunóż na specjalnych krzyżaku leżącym na płycie boiska. Na krzyżaku w 

punkcie centralnym jest punkt startowy a na ramionach umieszczone są cyfry od 1 do 4. Każde z dzieci 
kolejno staje w punkcie centralnym i na sygnał obunóż przeskakuje na pole z numerem jeden ( do przo-
du ) potem przeskakuje w punkt centralny, następnie skacze w bok, najpierw na pole 2 i znowu na punkt 
centralny, potem pole numer 3 i po powrocie na pole centralne przeskok na pole nr 4 do tyłu i powrót do 
punktu centralnego. Wtedy wyłączany jest stoper. Czasy się zliczaa następnie dzieli przez ilość uczestni-
ków

3. Konkurencja: Skok w dal z miejsca. 
 Reprezentacje poszczególnych klas ustawiają się w wyznaczonym miejscu. Uczniowie skaczą kolejno w dal 

z miejsca, kolejny zawodnik z miejsca gdzie wylądował poprzednik. Po ukończeniu skoku przez ostatniego 
z zawodników mierzona jest odległość łączna i dzielona przez ilość skaczących dzieci. Średni wynik zawod-
nika decyduje o miejscu klasy w rywalizacji w tej konkurencji 

4.	Konkurencja:	Sztafeta	płotkarska	na	dystansie	30	m
 Zostaną ułożony na płycie boiska specjalne tory po których biegać będą poszczególne reprezentacje. NA 

sygnał startu pierwszy zawodnik lub zawodniczka biegnie z kołkiem ringo, które będzie pałeczką sztafe-
tową po torze przeskakując przez rozmieszczone na trasie płotki (specjalne niskie płotki z pianogumy). 
Następny zawodnik staruje, gdy poprzednik przekaże mu ringo. Łączny czas uzyskany przez całą reprezen-
tację dzielony jest przez ilość biegających uczestników sztafety 

5.	 Konkurencja:	Rzut	piłką	w	tył	przez	głowę
 Każdy z zawodników ma mierzony rzut wykonany w tył przez głowę. Suma odległości podzielona przez 

ilość uczestników daje wynik ostateczny zespołu

Nagrody
każdy uczestnik zawodów otrzyma medal i dyplom uczestnictwa oraz drobny upominek ■



      

Inne informacje:
toalety dla dzieci znajdują się w budynku klubowym ■
strój sportowy: spodenki, koszulka od organizatora, buty sportowe, w przypadku chłodniejszej pogody dresy ■

Postanowienia końcowe
organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie  ■
organizatorzy przewidują udostępnienie transportu dla szkół. W przypadku zainteresowania tą propozycją pro- ■
simy o kontakt z panem Rafałem Czurą - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, tel. 75 74 11 362, 609 
927 957
funkcje sędziowskie pełnić będą uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Zawodowych i  ■
Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
dzieci i nauczyciele startujący w zawodach są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków  ■
opiekę nad bezpieczeństwem reprezentacji sprawują wyznaczeni przez dyrektorów szkół nauczyciele ■
organizator zapewnia wodę, poczęstunek i opiekę medyczną podczas zawodów ■

   


