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OGÓLNE ZASADY KONKURENCJI:
1. Zawody rozgrywane będą w 2 kategoriach wiekowych:

- Kategoria I - rocznik 2006-2007 (dziewcząta i chłopcy)
- Kategoria II - rocznik 2004-2005 (dziewczęta i chłopcy)

2. Zawodnicy posiadający licencję w danej dyscyplinie sportowej (np. piłka nożna) nie mogą 
brać udziału w tej dyscyplinie, w której mają licencję. Mogą brać udział w innych 
dyscyplinach sportowych

3. Uczniowie mogą reprezentować szkołę w dowolnej liczbie dyscyplin sportowych. Jeśli 
pozwoli na to przemieszczanie się pomiędzy konkurencjami

1. PIŁKA SIATKOWA (RZUCANA)  
MIKSTY– ROCZNIK 2006-2007

TERMIN - 11.06.2019 ( Wtorek)
MIEJSCE ZAWODÓW - Hala Sportowa SP 105 ul. Saperów
CZAS - godz. 10.00-15.00
KATEGORIA - Rocznik 2006-2007
BOISKO – wymiary 7 x 14 m
SIATKA – na wysokości 210 cm
ZAWODNICY – 4 zawodników (2 dziewczynki i 2 chłopców): Drużyna maksymalnie 10 
zawodników (5 dziewczynek – 5 chłopców)
DRUŻYNY – po 1 drużynie reprezentującej szkołę
SYSTEM GIER - Uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
GŁÓWNY ORGANIZATOR - Tomasz Christ

System gier
Gramy w 2 grupach. Drużyny, które zajmą 3 i 4 i 5 miejsce w grupie grają mecze o 9 miejsce, o 7 
miejsce i o 5 miejsce.  2 najlepsze drużyny z grupy grają półfinały, następnie mecz o 3 miejsce i 
finał.
Mecze grane są do dwóch setów wygranych, każdy do 15 punktów, z przewagą 2 pkt. Jednak set 
kończy się wynikiem maksymalnym 17-16. Tie-break do 11 pkt, maksymalnie 13-12.
W rozgrywkach w pierwszym secie gra pierwsza czwórka (2 dz – 2 chł), w drugim secie druga 
czwórka (2 dz – 2 chł), w tie-breaku dowolna czwórka (2 dz – 2 chł). Rezerwowi mogą zrobić po 
jednej zmianie w secie: dziewczyna za dziewczynę, chłopak za chłopaka.

Zasady gry
Zawodnik zagrywający jest zawodnikiem drugiej linii i nie może blokować piłki powyżej 
wysokości siatki, może atakować powyżej siatki tylko z za linii 3 m.
Drużyna może dotknąć piłki 3 razy (dotknięcie w bloku się nie zalicza), zawodnik może drugi raz 
dotknąć piłki po bloku. Dotknięcie/złapanie piłki przez dwóch zawodników jednocześnie liczone 
jest jako dwa odbicia. Zawodnik może złapać piłkę i zrobić jeden krok podając ją partnerowi z 
drużyny. Podobnie drugie podanie/odbicie. Przebicie piłki na stronę przeciwnika musi nastąpić po 
ataku jedną ręką lub odbiciu dwoma rękoma (nie wolno piłki rzucać przebijając na stronę 
przeciwnika). 
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Błędy gry
 Dotknięcia całej siatki
 Przekroczenie linii środkowej, linii 3 metra (zawodnik drugiej linii), linii serwisu
 Zagranie dwa razy przez tego samego zawodnicka (oprócz zagrania w bloku)
 Zagranie po raz czwarty piłki przez drużynę
 Błąd kolejności zagrywki

Pozostałe zasady jak w oficjalnych przepisach piłki siatkowej

2. PIŁKA SIATKOWA  
MIKSTY– ROCZNIK 2004-2005

TERMIN - 12.06.2019 ( Środa)
MIEJSCE ZAWODÓW - Hala Sportowa SP 1 ul. Galla Anonima 1a)
CZAS - godz. 9.00-14.00
KATEGORIA - Rocznik 2004-2005
BOISKO – wymiary 9 x 18 m
SIATKA – na wysokości 224 cm
ZAWODNICY – 6 zawodników (3 dziewczynki i 3 chłopców): Drużyna maksymalnie 10 
zawodników (5 dziewczynek – 5 chłopców)
DRUŻYNY – po 1 drużynie reprezentującej szkołę
SYSTEM GIER - Uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
GŁÓWNY ORGANIZATOR - Krzysztof Wąż

System gier
Gramy w 2 grupach. Drużyny, które zajmą 3 i 4 i 5 miejsce w grupie grają mecze o 9 miejsce, o 7 
miejsce i o 5 miejsce.  2 najlepsze drużyny z grupy grają półfinały, następnie mecz o 3 miejsce i 
finał.
Mecze grane są do dwóch setów wygranych, każdy do 15 punktów, z przewagą 2 pkt. Jednak set 
kończy się wynikiem maksymalnym 17-16. Tie-break do 11 pkt, maksymalnie 13-12.
Rezerwowi mogą zrobić po dwie zmiany w secie: dziewczyna za dziewczynę, chłopak za chłopaka.

Zasady gry
Zawodnicy drugiej linii (1,5,6) nie mogą blokować piłki powyżej wysokości siatki, mogą atakować 
powyżej siatki tylko zza linii 3 m.
Drużyna może dotknąć piłki 3 razy (dotknięcie w bloku się nie zalicza), zawodnik może drugi raz 
dotknąć piłki po bloku. Pozostałe zasady jak w oficjalnych przepisach piłki siatkowej.

Błędy gry
 Dotknięcia całej siatki
 Przekroczenie linii środkowej, linii 3 metra (zawodnik drugiej linii), linii serwisu
 Zagranie dwa razy przez tego samego zawodnicka (oprócz zagrania w bloku)
 Zagranie po raz czwarty piłki przez drużynę
 Błąd kolejności zagrywki

Pozostałe zasady jak w oficjalnych przepisach piłki siatkowej
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3. PIŁKA KOSZYKOWA 
CHŁOPCY - ROCZNIK 2006-2007

TERMIN - 11.06.2019 (Wtorek)
MIEJSCE ZAWODÓW - Hala Sportowa SP 1 ul. Galla Anonima 1a)
CZAS - godz. 10.00-15.00
KATEGORIA - Rocznik 2006-2007
BOISKO – wymiary 11 x 22 m
KOSZE – na wysokości 260 cm
PIŁKA  - romiar 5
ZAWODNICY – 5 zawodników na boisku: Drużyna maksymalnie 10 zawodników (chłopców)
DRUŻYNY – po 1 drużynie reprezentującej szkołę
SYSTEM GIER - Uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
GŁÓWNY ORGANIZATOR - Krzysztof Wąż

System gier
Gramy w 2 grupach. Drużyny, które zajmą 3 i 4 i 5 miejsce w grupie grają mecze o 9 miejsce, o 7 
miejsce i o 5 miejsce.  2 najlepsze drużyny z grupy grają półfinały, następnie mecz o 3 miejsce i 
finał.

Czas gry: 2 x 10-15 minut (uzależniony od ilości drużyn, ustalony przez organizatorów). W razie 
remisu dogrywka 3 minuty.
Pozostałe zasady jak w oficjalnych przepisach piłki koszykowej.

4. PIŁKA KOSZYKOWA
CHŁOPCY - ROCZNIK 2004-2005

TERMIN - 12.06.2019 (Środa)
MIEJSCE ZAWODÓW - Hala Sportowa ŚOSIR ul. Pionierów 29)
CZAS - godz. 9.00-14.00
KATEGORIA - Rocznik 2004-2005
BOISKO – wymiary 15 x 28 m
KOSZE – na wysokości 305 cm
PIŁKA  - romiar 6-7
ZAWODNICY – 5 zawodników na boisku: Drużyna maksymalnie 10 zawodników (chłopców)
DRUŻYNY – po 1 drużynie reprezentującej szkołę
SYSTEM GIER - Uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
GŁÓWNY ORGANIZATOR – Tomasz Christ

System gier
Gramy w 2 grupach. Drużyny, które zajmą 3 i 4 i 5 miejsce w grupie grają mecze o 9 miejsce, o 7 
miejsce i o 5 miejsce.  2 najlepsze drużyny z grupy grają półfinały, następnie mecz o 3 miejsce i 
finał.

Czas gry: 2 x 10-15 minut (uzależniony od ilości drużyn, ustalony przez organizatorów). W razie 
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remisu dogrywka 3 minuty.
Pozostałe zasady jak w oficjalnych przepisach piłki koszykowej.

5. PIŁKA NOŻNA
DZIEWCZĘTA - ROCZNIK 2006-2007

TERMIN - 12.06.2019 (Środa)
MIEJSCE ZAWODÓW – Stadion ŚOSIR (boisko nr 2), ul. Śląska 35
CZAS - godz. 9.00-14.00
KATEGORIA - Rocznik 2006-2007
BOISKO – wymiary 25-30 x 50-60 m
BRAMKI – wymiary 2 x 5 m
PIŁKA  - romiar 5
ZAWODNICY – 5 zawodników na boisku plus bramkarz: Drużyna maksymalnie 10 zawodniczek 
(dziewcząt)
DRUŻYNY – po 1 drużynie reprezentującej szkołę
SYSTEM GIER - Uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
GŁÓWNY ORGANIZATOR – Sebastian Błaszczyk

System gier
Gramy w 2 grupach. Drużyny, które zajmą 3 i 4 i 5 miejsce w grupie grają mecze o 9 miejsce, o 7 
miejsce i o 5 miejsce.  2 najlepsze drużyny z grupy grają półfinały, następnie mecz o 3 miejsce i 
finał.

Czas gry: 2 x 10-15 minut (uzależniony od ilości drużyn, ustalony przez organizatorów). W razie 
remisu dogrywka 3 minuty a następnie rzuty karne.

Zasady gry
Nie obowiązuje przepis o spalonym. Rzut karny z odległości 9 metrów. Za kartki (żółta) obowiązują
kary minutowe (1 minuta). Kara anulowana jest gdy osłabiona drużyna traci bramkę.
Pozostałe zasady jak w oficjalnych przepisach piłki nożnej.

6. PIŁKA NOŻNA
DZIEWCZĘTA - ROCZNIK 2004-2005

TERMIN - 10.06.2019 (Poniedziałek)
MIEJSCE ZAWODÓW – Stadion ŚOSIR (boisko nr 2), ul. Śląska 35
CZAS - godz. 10.00-15.00
KATEGORIA - Rocznik 2004-2005
BOISKO – wymiary 25-30 x 50-60 m
BRAMKI – wymiary 2 x 5 m
PIŁKA  - romiar 5
ZAWODNICY – 5 zawodników na boisku plus bramkarz: Drużyna maksymalnie 10 zawodniczek 
(dziewcząt)
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DRUŻYNY – po 1 drużynie reprezentującej szkołę
SYSTEM GIER - Uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
GŁÓWNY ORGANIZATOR – Sebastian Błaszczyk

System gier
Gramy w 2 grupach. Drużyny, które zajmą 3 i 4 i 5 miejsce w grupie grają mecze o 9 miejsce, o 7 
miejsce i o 5 miejsce.  2 najlepsze drużyny z grupy grają półfinały, następnie mecz o 3 miejsce i 
finał.

Czas gry: 2 x 10-15 minut (uzależniony od ilości drużyn, ustalony przez organizatorów). W razie 
remisu dogrywka 3 minuty a następnie rzuty karne.

Zasady gry
Nie obowiązuje przepis o spalonym. Rzut karny z odległości 9 metrów. Za kartki (żółta) obowiązują
kary minutowe (1 minuta). Kara anulowana jest gdy osłabiona drużyna traci bramkę.
Pozostałe zasady jak w oficjalnych przepisach piłki nożnej.

7. LEKKA ATLETYKA
DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY - ROCZNIK 2006-2007

TERMIN - 10.06.2019 (Poniedziałek)
MIEJSCE ZAWODÓW – Stadion ŚOSIR (lekkoatletyczny), ul. Śląska 35
CZAS - godz. 10.00-15.00
KATEGORIA - Rocznik 2006-2007
ZAWODNICY – szkoła może wystawić po 3 zawodników w każdej konkurencji. Zawodnik może 
wziąć udział w jednej dyscyplinie plus sztafeta (w sztafecie nie mogą biegać dziewczęta biegnące 
na 600 m i chłopcy na 1.000 m).
GŁÓWNY ORGANIZATOR – Annabella Wierzbicka

Biegi krótkie (sprinty) – 60 m Dziewczęta/Chłopcy
Biegi kwalifikacyjne dla wszystkich uczniów (po losowaniu serii). Najlepszych 6 zawodników 
(według najlepszych czasów) wystartuje w biegu finałowym.

Biegi średnie – 300 m Dziewczęta/Chłopcy, 
Starty w seriach po 4 zawodników po torach. O kolejności miejsc decydują wyniki osiągnięte w 
każdym biegu.

Biegi długie - 600 m Dziewczęta, 1.000 m Chłopcy
Start wspólny/grupowy (przy większej ilości zawodników możliwe starty w 2-3 seriach)

Skok w dal – Dziewczęta/Chłopcy
Każdy zawodnik ma 3 próby w kwalifikacjach. Najlepszych 6 zawodników startuje następnie w 
finale w odwrontej kolejności do zajętych miejsc po kwalifikacjach (dodatkowy jeden skok).

Rzut piłeczką palantową (60 g) – Dziewczęta/Chłopcy
Każdy zawodnik ma 3 próby w kwalifikacjach. Najlepszych 6 zawodników startuje następnie w 

Projekt "Olimpiada sportowa nie zna granic" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu

państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.



finale w odwrontej kolejności do zajętych miejsc po kwalifikacjach (dodatkowy jeden rzut).

Pchniecie kulą – Dziewczęta (3 kg) -  Chłopcy (4 kg)
Każdy zawodnik ma 3 próby w kwalifikacjach. Najlepszych 6 zawodników startuje następnie w 
finale w odwrontej kolejności do zajętych miejsc po kwalifikacjach (dodatkowy jeden rzut).

Sztafeta 4 x 100m - 2 Dziewczęta i 2 Chłopców
Kolejność zmian zawodnicków jest dowolna. Starty w seriach po 4 sztafety po torach. O kolejności 
miejsc decydują wyniki osiągnięte w każdym biegu. Przy podobnych wynikach w różnych seriach 
możliwy finał 4 najlepszych sztafet.

8. LEKKA ATLETYKA
DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY - ROCZNIK 2004-2005

TERMIN - 11.06.2019 (Wtorek)
MIEJSCE ZAWODÓW – Stadion ŚOSIR (lekkoatletyczny), ul. Śląska 35
CZAS - godz. 10.00-15.00
KATEGORIA - Rocznik 2004-2005
ZAWODNICY – szkoła może wystawić po 3 zawodników w każdej konkurencji. Zawodnik może 
wziąć udział w jednej dyscyplinie plus sztafeta (w sztafecie nie mogą biegać dziewczęta biegnące 
na 600 m i chłopcy na 1.000 m).
GŁÓWNY ORGANIZATOR – Annabella Wierzbicka

Biegi krótkie (sprinty) – 100 m Dziewczęta/Chłopcy
Biegi kwalifikacyjne dla wszystkich uczniów (po losowaniu serii). Najlepszych 6 zawodników 
(według najlepszych czasów) wystartuje w biegu finałowym.

Biegi średnie – 300 m Dziewczęta/Chłopcy, 
Starty w seriach po 4 zawodników po torach. O kolejności miejsc decydują wyniki osiągnięte w 
każdym biegu.

Biegi długie - 600 m Dziewczęta, 1.000 m Chłopcy
Start wspólny/grupowy (przy większej ilości zawodników możliwe starty w 2-3 seriach), wtedy 
decydują najlepsze wyniki zawodników.

Skok w dal – Dziewczęta/Chłopcy
Każdy zawodnik ma 3 próby w kwalifikacjach. Najlepszych 6 zawodników startuje następnie w 
finale w odwrontej kolejności do zajętych miejsc po kwalifikacjach (dodatkowy jeden skok).

Rzut oszczepem  – Dziewczęta (500 g) – Chłopcy (600 g)
Każdy zawodnik ma 3 próby w kwalifikacjach. Najlepszych 6 zawodników startuje następnie w 
finale w odwrontej kolejności do zajętych miejsc po kwalifikacjach (dodatkowy jeden rzut).

Pchniecie kulą - Dziewczęta (3 kg), Chłopcy (4 kg)
Każdy zawodnik ma 3 próby w kwalifikacjach. Najlepszych 6 zawodników startuje następnie w 
finale w odwrontej kolejności do zajętych miejsc po kwalifikacjach (dodatkowy jeden rzut).
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Sztafeta 4 x 100m - 2 Dziewczęta i 2 Chłopców
Kolejność zmian zawodnicków jest dowolna. Starty w seriach po 4 sztafety po torach. O kolejności 
miejsc decydują wyniki osiągnięte w każdym biegu. Przy podobnych wynikach w różnych seriach 
możliwy finał 4 najlepszych sztafet.

9. STRZELA NIE Z WIATRÓWKI
DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY

ROCZNIK 2006-2007 I ROCZNIK 2004-2005

TERMIN - 11.06.2019 (Wtorek)
MIEJSCE ZAWODÓW – Hala sportowa ŚOSIR,  ul. Pionierów 29
CZAS - godz. 10.00-15.00
KATEGORIA - Rocznik 2006-2007 i Rocznik 2004-2005
ZAWODNICY – szkoła może wystawić po 3 zawodników w każdej kategorii osobno dziewcząt i 
chłopców
GŁÓWNY ORGANIZATOR – Sebastian Błaszczyk

Przebieg rywalizacji:
Wiatrowki i amunicję zapewnia organizator zawodów.
Strzelanie do tarcz w pozycji leżącej (w odległości 8 metrów Rocznik 2006-2007 oraz 10 metrów 
Rocznik 2004-2005). 
System zawodów będzie ustalony według ilości zgłoszonych zawodników.
Każdy zawodnik będzie miał 3 strzały próbne (z możliwością zobaczenia tarczy). Następnie kolejne
7 strzałów. Do klasyfikacji końcowej zajętych miejsc liczyć się będzie suma 7 najlepszych wyików 
poszczególnych zawodników.

Kolejność startów:
 DZIEWCZĘTA – Rocznik 2006-2007
 CHŁOPCY - Rocznik 2006-2007
 DZIEWCZĘTA - Rocznik 2004-02005
 CHŁOPCY - Rocznik 2004-02005

Bezieczeństwo zawodów:
Przed zawodami/startami zawodnicy przejdą krótkie szkolenie z bezpiczeństwa zachowania się 
podczas trwania imprezy.
Ze względu na charakter zawodów i zachowanie bezpieczeństwa konieczna jest obowiązkowa 
obecność opiekunów każdej drużyny.

10. TENIS STOŁOWY 
DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY

ROCZNIK 2006-2007 I ROCZNIK 2004-2005
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TERMIN - 10.06.2019 (Poniedziałek)
MIEJSCE ZAWODÓW – Hala SP 1,  ul. Galla Anonima 1a
CZAS - godz. 10.00-15.00
KATEGORIA - Rocznik 2006-2007 i Rocznik 2004-2005
ZAWODNICY – szkoła może wystawić po 2 zawodników w każdej kategorii osobno dziewcząt i 
chłopców
GŁÓWNY ORGANIZATOR – Krzysztof Wąż

Przebieg rywalizacji:
1. Gry indywidualne - 2 uczniów ze szkoły w każdej kategorii osobno dziewcząt i chłopców, 
2. Gry drużynowe Miksty – po 1 drużynie ze szkoły (1 dziewczyna i 1 chłopiec)
Gry deblowe (miksty) rozgrywane będą po zakończeniu gier singlowych w danej kategorii 
wiekowej.

System gier:
Zawody grane systemem brazylijskim (pucharowy do dwóch przegranych meczów): 

 indywidualnie dla maksymalnie 22 zawodników,
 drużynowo dla maksymalnie 11 drużyn.

Gry do dwóch wygranych setów do 11 pkt, przy 10-10 wygrywa gracz, który uzyska 2 pkt przewagi

11. ZAWODY KAJAKOWE  
MIKSTY– ROCZNIK 2004-2005

TERMIN - 10.06.2019 (Poniedziałek)
MIEJSCE ZAWODÓW – Bosmanat ŚOSIR,  ul. Polna Droga 
CZAS - godz. 10.00-15.00
KATEGORIA - Rocznik 2004-2005
ZAWODNICY – szkoła może wystawić po 2 dziewczęta i 2 chłopców
DRUŻYNY – po 2 drużyny reprezentujące szkołę (maksymalnie 22). Drużynę-Mikst stanowi 1 
dziewczyna i 1 chłopiec
GŁÓWNY ORGANIZATOR – Tomasz Christ

Przebieg rywalizacji (do ustalenia przed zawodami):
WERSJA 1
Starty – po 2 drużyny na czas. Następnie dwie grupy: Grupa A - drużyny z czasami od 1 do 8 
miejsca; Grupa B – drużyny z czasami od 9 do 22 miejsca. Następnie starty w grupach systemem 
pucharowym na zasadzie: 

 Grupa B: 9m-22m, 10m-21m, 11m-20m, itd.:
 Grupa A: 1m-8m, 2m-7m, 3m-6m, 4m-5m. Dalej starty zwycięskich drużyn aż do 

wyłonienia pierwszego miejsca i miejsc dalszych. 

WERSJA 2
Starty – indywidualnie po rozlosowaniu kolejności. Każdy zespół będzie miał prawo do trzech 
wyścigów.
Pierwszy wyścig ustali czasy do kolejnych startów. W drugim wyścigu drużyny startują odwrotnie 
do zajętych miejsc czyli od 22 miejsca do 1 miejsca. W ostatnim, trzecim, i finałowym wyścigu tak 
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samo jak w wyścigu drugim, w odwrotnej kolejności zajętych miejsc: od 22 miejsc do 1 miejsca.
O kolejności na mecie decyduje suma rezultatów drużyny z wyścigu drugiego i trzeciego. W 
przypadku takiej samej sumy czasów dwóch lub więcej drużyn o dalszej kolejności decyduję lepszy
wynik najpierw z drugiego następnie z trzeciego wyścigu.

12. TURNIEJ GIER I ZABAW  
ROCZNIK 2004-2005-2006-2007

TERMIN - 12.06.2019 (Środa)
MIEJSCE ZAWODÓW – Lodowisko ŚOSIR,  ul. Śląska 33 
CZAS - godz. 9.00-14.00
KATEGORIA - Rocznik 2004-2005-2006-2007
ZAWODNICY:

 po 2 dziewczęta z każdego rocznika 2004-2005-2006-2007 (łącznie 8 dziewcząt)
 po 2 chłopców  z każdego rocznika 2004-2005-2006-2007 (łącznie 8 chłoppców)

DRUŻYNY – po 1 drużynie (8 dziewcząt i 8 chłopców) reprezentującej szkołę (maksymalnie 11 
drużyn). 
GŁÓWNY ORGANIZATOR – Annabella Wierzbicka

Przebieg rywalizacji:
Drużyny dziewcząt i chłopców startować będą osobno w poszczególnych konkurencjach. Starty w 
każdej konkurencji podzielone bedą na 2-3 serie na czterech torach preszkód (w zależności od ilości
drużyn). O zajętym miejscu w konkurencji decydować będzie czas na mecie z poszczególnych serii.
Punktacja w każdej konkurencji uzależniona od ilości zgłoszonych drużyn (np. przy 11 drużynach 
za 1 miejsce-11 pkt, za 2 miejsce-9 pkt, za 3 miejsce-8 pkt, za 4 miejse-7 pkt itd.). W wypadku 
zajęcia przez dwie drużyny tych samych miejsc następuje podział punktów po podzieleniu sumy 
punktów z zajętych miejsc przez dane drużyny. 
O kolejności miejsc na końcu zawodów (po wszystkich konkurencjach) decydować będzie suma 
zdobytych punktów z każdej konkurencji łącznie dziewcząt i chłopców z danej szkoły.

Konkurencje:
1. Slalom z kozłowaniem piłki koszykowej (dziewczęta i chłopcy)

Każdy zawodnik/zawodniczka biegnie slalomem z kozłowaniem piłki koszykowej pomiędzy 4 
tyczkami na dystansie 30 metrów, wracając też slalomem z kozłowaniem piłki. Na mecie 
obiegnięcie drużyny i przekazanie piłki następnemu zawodnikowi/zawodniczce. Ostatni 
zawodnik/zawodniczka przebiegając linię startu/mety zatrzymuje czas.

2. Tor przeszkód (dziewczęta i chłopcy)
Każdy zawodnik/zawodniczka biegnie do szarfy przechodzi przez szarfę zaczynając od nóg, 
następnie biegnie dalej przechodząc pod płotkiem, następnie wykonuje przewrót w przód na 
materacu, na koniec biegnie do tyczki na półmetku, obiega ją i wraca do drużyny, obiega drużynę i 
dłonią klepie następnego zawodnika/zawodniczkę ,która może wtedy wystartować. Ostatni 
zawodnik/zawodniczka przebiegając linię startu/mety zatrzymuje czas.

3. Skoki w workach (dziewczęta i chłopcy)
Każdy zawodnik/zawodniczka skacze w worku trzymając worek przynajmniej jedną ręką na 
dystansie 30 metrów, następnie na półmetku wychodzi z worka obiega tyczkę i biegnąc wraca do 
drużyny i przekazuje worek następnemu zawodnikowi/zawodniczce. Zawodnicy mogą pomagać 
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kolejnemu startującemu w wejściu do worka za linią startu/mety. Ostatni zawodnik/zawodniczka 
przebiegając linię startu/mety zatrzymuje czas.

4. Rzuty drużynowe do kosza (dziewczęta i chłopcy):
Cała drużyna (dziewcząt lub chłopców) na gwizdek biegnie do piłek (4-5 sztuk) i zaczyna rzucać do
kosza. Ma na to 1 minutę. O zajętym miejscu w konkurencji decyduje ilość trafień do kosza. 

5. Strzały do bramki (chłopcy)
Każdy zawodnik strzela po 3 razy do bramki (1x1m) z odległości 9-10 metrów. Strzały o 
najmłodszych zawodników do najstarszych na komendę sędziego po ustawieniu piłki. O kolejności 
miejsc decyduje większa liczna trafień do bramki. W przypadku takiej samej ilości trafień 2 lub 3 
drużyn następuje dogrywka, gdzie decyduje trafianie w każdej serii. Drużyna zawodnika, który nie 
trafi w danej serii przegrywa.

6. Bieg z piłeczką pingpongową na rakiecie slalomem (dziewczęta)
Każda zawodniczka biegnie slalomem na dystansie 30 metrów (do półmetka) trzymając piłeczkę 
pingpongową na rekiecie i tak samo w drodze powrotnej. Nie można przytrzymywać drugą ręką 
piłeczki. Jeśli piłeczka upadnie zawodniczka zatrzymuje się, kładzie ponownie piłeczkę na rakiecie 
i biegnie dalej. Na linii startu/mety obiega drużynę i przekazuje piłeczkę i rakietę następnej 
zawodniczce. Ostatnia zawodniczka przebiegając linię startu/mety zatrzymuje czas.

7. Sztafeta szybkościowa (dziewczęta i chłopcy)
Każdy zawodnik/zawodniczka biegnie z pałeczką sztafetową do półmetka na dystansie 40 metrów, 
obiega tyczkę i wraca na metę, obiega drużynę i przekazuje pałeczkę następnemu 
zawodnikowi/zawodniczce. Ostatni zawodnik/zawodniczka przebiegając linię startu/mety 
zatrzymuje czas.

Za każdy błąd w konkurencjach na czas doliczane będą po 3 sekundy. 
Błędy to np. 

 przewrócenie tyczki w slalomie i nie podniesienie tyczki przez tego samego zawodnika, 
 za szybki start kolejnego zawodnika/zawodniczki
 przewrócenie płotka w slalomie i nie podniesienie płotka przez tego samego zawodnika,
 źle wykonany przewrót w przód na matercu (np. bokiem)
 nie obiegnięcie tyczki na półmetku w danej konkurencji,
 przytrzymywanie piłeczki pingpongowej drugą ręką,

13. MARATON – BIEG PRZEŁAJOWY  
ROCZNIK 2006-2007 I ROCZNIK 2004-2005

TERMIN - 12.06.2019 (Środa)
MIEJSCE ZAWODÓW –Stadion ŚOSIR (lekkoatletyczny)  ul. Śląska 33 
CZAS - godz. 14.30-15.00
KATEGORIA - Rocznik 2006-2007 i Rocznik 2004-2005
ZAWODNICY – szkoła może wystawić po 3 zawodników w każdej kategorii osobno dziewcząt i 
chłopców. 
GŁÓWNY ORGANIZATOR – Annabella Wierzbicka

Przebieg rywalizacji:
Zawodnicy startują ze współnego startu osobno w każdej kategorii wiekowej osobno dla dziewcząt 
i chłopców. 
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Dystanse:
 Rocznik 2006-2007 (ok. 1.000 metrów)
 Rocznik 2004-02005 (ok. 1.300 metrów)

Kolejność startów:
 DZIEWCZĘTA – Rocznik 2006-2007
 CHŁOPCY - Rocznik 2006-2007
 DZIEWCZĘTA - Rocznik 2004-02005
 CHŁOPCY - Rocznik 2004-02005
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