
 

REGULAMIN 

MITYNGU SPORTOWO- REKREACYJNEGO DLA DZIECI  

I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY SŁAWNO   

 

Mityng realizowany jest w ramach Poakcesyjnego Programu  Wsparcia 

Obszarów Wiejskich na usługi integracji społecznej: nazwa zadania - 

Zapewnienie integracji młodzieży w różnym wieku  z terenu gminy poprzez 

zorganizowanie mityngu sportowo- rekreacyjnego dla  dzieci i młodzieży. 

 

I CEL  ZAWODÓW: 

 Integracja  dzieci  i młodzieży  z terenu gminy Sławno 

 Propagowanie czynnego wypoczynku 

 Popularyzacja sportu jako formy spędzania wolnego czasu 

 

 

II. ORGANIZATOR: 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy  „ OLIMPIJCZYK ” 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

Mityng składa się z dwóch części: 

 Części teoretycznej, która  rozpocznie się 14.05.2009 r. o godzinie 17.00 w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Kozeninie. 

 Części sportowo-rekreacyjnej, która rozpocznie się 31.05.2009 r. o godz. 15.00 w 

Publicznej szkole Podstawowej w Kozeninie. 

 

 



IV. Uczestnicy 

Do części sportowo- rekreacyjnej, sołectwo typuje 8 – osobowy zespół, w skład którego 

wchodzą:  

- 2 osoby z klas I-III szkoły podstawowej 

-2 osoby z klas IV-VI szkoły podstawowej; 

- 2 osoby z gimnazjum ; 

- 2 osoby w  wieku od 16-18 lat. 

Do części teoretycznej , każde z sołectw gminy Sławno typuje dwie osoby z 8 osobowej 

drużyny. 

Do części sportowo-rekreacyjnej zakwalifikują się przedstawiciele 12 sołectw, których 

drużyny najlepiej wypełnia test. 

V. Komisja Sędziowska: 

Nauczyciele wychowania fizycznego ze wszystkich szkół gminy Sławno. 

VI. Opis  części testowej: 

Zawodnicy otrzymają test , który składa  się z 30 pytao zamkniętych  dot. ogólnych 

wiadomości  sportowych. W każdym pytaniu  prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. 

Czas na rozwiązanie  testu 45 minut. 

VII. Opis części  sportowo- rekreacyjnej: 

Częśd sportowo- rekreacyjna składa się  z konkurencji dla każdego przedziału wiekowego: 

 Młodzież w wieku 16-18 lat:  

1) Toczenie opony traktorowej 

2) Bieg w workach 

3) Niesienie jaja na łyżce 

Ad. 1) Toczenie opony odbywa się na dystansie 20 metrów. Jeden z zawodników  ustawiony 

jest na starcie, a drugi na półmetku, gdzie odbywa się przekazanie opony. O punktacji 

decyduje czas pokonania toru przez zawodników. 

Ad.2) Wyścig odbywa się na dystansie  20 metrów. O punktacji decyduje czas uzyskany przez 

drużynę.  Liczy się czas, kiedy ostatni zawodnik minie linię mety. 

Ad. 3) Wyścig odbywa się na dystansie  20 metrów. Każdy z zawodników. Każdy  

z zawodników ma za zadanie przenieśd surowe jajo w całości. Półmetek znajduje się  



w odległości 20 metrów od linii startu, po czym tą sama metodą powracają na linię mety. 

Punkty  przyznawane są za czas, jaki uzyska cała drużyna.  

 Młodzież gimnazjalna. 

1) Strzały do bramki. 

2) Slalom z piłką koszykową. 

3) Rzut lotka do balonów. 

Ad. 1) Każdy z zawodników oddaję po 3 strzały do bramki o wymiarach 60 cm x 90 cm  

(płotek lekkoatletyczny) z odległości 11 metrów. Za celny strzał zawodnik otrzymuje  

2 punkty. 

Ad. 2 ) Wyścig odbywa się na dystansie 10 metrów. Zawodnik kozłuje piłkę slalomem 

pomiędzy  6 pachołkami do półmetka i z powrotem. Liczy się czas zakooczenia zadania przez 

drużynę. 

Ad. 3) Każdy z zawodników oddaje po 3 rzuty  lotka do balonów, które oddalone  są  

o 4  metry. Punkty przyznawane za przebite balony. Sumowane są punkty wszystkich 

zawodników.  

 Dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych. 

1) Rzut ringiem do stojaka  

2) przechodzenie przez rękaw 

3) skok przez skakankę  

Ad. 1) Każdy zawodnik oddaje po 3 rzuty kółkiem ringo na stojaka na odległośd 3 metrów.  

Za każdy  celny rzut zawodnik otrzymuje 2 punkty . 

Ad. 2) Konkurencja  polega na przejściu zawodników przez rękaw  o długości 5 metrów  

i średnicy 0,70 m. .Liczy się  czas pokonania rękawa przez drużynę. 

Ad. 3)  Konkurencja polega na tym, że każdy z zawodników w ciągu 30 sekund wykonuje 

skoki przez skakankę. Oceniana jest liczba skoków. 

 Dzieci z klas I-III szkół  podstawowych  

1) Przechodzenie pod płotkami lekkoatletycznymi. 

2) Rzut woreczkiem 

3) Bieg z piłką lekarską 

Ad.1) Na  dystansie 10 metrów ustawione jest 5 pachołków lekkoatletycznych . Zawodnicy 

przebiegają  pod płotkami w obie strony na czas.  

Ad. 2) Zawodnik otrzymuje woreczki i wykonuje nimi 5 rzutów  do kosza ustawionego  

w odległości 5 metrów. Za celny rzut otrzymuje 2 punkty.  



Ad. 3) Zawodnik z piłka lekarska obiega pachołek oddalony od linii startu o 10 metrów.  

Pod uwagę brany jest czas zakooczenia  zadania przez drużynę. 

 

VII. Koocowa punktacja: 

 W części  teoretycznej  punkty zdobyte przez  2 – osobowe drużyny. 

 W części sportowo- rekreacyjnej  drużynowa suma punktów  zawodników wszystkich 

kategorii  wiekowych danego sołectwa stanowi ostateczny wynik drużyny. 

VIII. Nagrody: 

 Puchary, dyplomy, statuetki, nagrody rzeczowe 

IX. Postanowienia Koocowe: 

 W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez 2 lub więcej drużyn  

o kolejności  miejsc zdecyduje dogrywka w formie rozegrania przez drużyny jednej  

z konkurencji  

 Zgłoszenia uczestników do pierwszej części teoretycznej dokonują sołtysi w terminie 

do 12.05.2009 r. na numer Tel. 601146898 lub 755 18 60 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 


