REGULAMIN „III SPARTAKIADY PRZEDSZKOLAKA”
czyli sportowej rywalizacji drużyn przedszkolnych

§1
Postanowienia ogólne
1. Spartakiada Przedszkolaka jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Gliwicki Klub
Sportowy „PIAST-Gliwice” oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny.
2. III Spartakiada Przedszkolaka będzie realizowana w roku szkolnym 2016/2017
3. Spartakiada ma zasięg miejski, tzn. uczestniczyć w niej mogą wszystkie publiczne i niepubliczne
przedszkola znajdujące się na terenie miasta Gliwice.
4. Zmagania sportowe odbędą się na obiektach należących do Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast Gliwice”.
§2
Słownik
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Organizatorze – należy przez to rozumieć Gliwicki Klub Sportowy „PIAST - Gliwice” oraz Gliwicki Ośrodek
Metodyczny.
Spartakiadzie – należy przez to rozumieć Spartakiadę Przedszkolaka, czyli zmagania sportowe dzieci w
wieku przedszkolnym.
Uczestniku Spartakiady – należy przez to rozumieć przedszkole, które zgłosiło swój udział w Spartakiadzie.
Zawodniku – należy przez to rozumieć członka drużyny przedszkolnej.
§3
Cele Spartakiady
Celami Spartakiady jest:









propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu,
zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu,
rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci,
tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole,
poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa,
wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych.
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§4
Konkurencje sportowe
1. „Woreczek na głowie” – bieg po linii z woreczkiem na głowie. Zawodnik z umieszczonym na głowie
woreczkiem obiega pachołek, po czym wraca i przekazuje woreczek następnej osobie ustawiając
się na końcu kolejki (woreczek od startu do mety znajduje się na głowie zawodnika). Konkurencje
uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
2. „Slalom” – turlanie piłki między pachołkami, obiegnięcie ostatniego pachołka. Drogę powrotną
dziecko pokonuje biegnąc z piłką w rękach i podaje następnemu zawodnikowi, ustawiając się na
końcu kolejki. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na
początku.
3. „Płotki” – bieg z przeszkodami. Zawodnik biegnie po linii prostej, po drodze pokonuje 4 płotki o
wysokości około 20 cm. . Drogę powrotną dziecko pokonuje biegnąc po linii prostej, nie
przeskakując przez płotki, ustawia się na końcu kolejki. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy
dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
4. „Rzut do celu” – rzut woreczkami do celu –obręczy. Każdy zawodnik w drużynie kolejno wykonuje
po dwa rzuty woreczkami z odległości 2 metrów do obręczy. Na wynik składa się suma punktów
uzyskanych z dwóch rzutów w przypadku dotknięcia linii obręczy przez woreczek, przyjmuje się
wynik na korzyść zawodnika.
5. „Razem” - bieg w parach. Zawodnicy dobierają się w pary, każda para trzymając w dłoni szarfę
biegnie po linii prostej. Następnie obiega pachołek i nadal trzymając szarfę wraca. Następuje
przekazanie szarfy następnej parze. Przez cały bieg para zawodników nie może wypuścić szarfy z
dłoni. Konkurencje uważa się za zakończoną, gdy pierwsza para znowu będzie na początku.
6. „Sztafeta” – bieg /sztafeta z woreczkiem w ręku. Pierwszy zawodnik biegnie z woreczkiem w ręku
po linii prostej. Zostawia woreczek w kole i biegnie z powrotem. Następny zawodnik przynosi
woreczek i przekazuje kolejnemu zawodnikowi. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko
pierwsze znowu będzie na początku.
7. „Szarfa” – bieg z przeplataniem szarfy na czas. Zawodnik startuje z wyznaczonego miejsca,
dobiegają do szarfy, którą należy przewlec dowolnym sposobem, odłożyć na swoje miejsce i dobiec
z powrotem do miejsca startu. Drugi zawodnik rusza, gdy pierwszy klepnie go w ramię.
Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
§5
Zasady uczestnictwa i rekrutacji przedszkoli
1. W Spartakiadzie rywalizują drużyny przedszkolne składające się z dzieci 5 –letnich.
2. Do udziału w Spartakiadzie Uczestnicy zgłaszają 10 – osobowe drużyny wraz z nauczycielem –
opiekunem.
3. Przedszkole może zgłosić maksymalnie dwie drużyny.
4. Zgłoszenie drużyn odbywa się drogą mailową na adres sekretariat@gom.gliwice.pl lub faksem 32/
302 19 91 za pomocą Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
5. Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane do 31.12.2016 r. Po tym terminie na stronie internetowej
Gliwickiego Ośrodka Metodycznego zostanie opublikowana lista drużyn.
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6. Uczestnicy będą zobowiązani do dostarczenia do Gliwickiego Ośrodka Metodycznego w terminie do
31.03.2017 r. listy drużyn wraz z załącznikami nr 2 oraz 3 do niniejszego Regulaminu.
7. Zawody rozgrywane w ramach Spartakiady odbędą się w wyznaczonym dniu czerwca 2017 r.
(najprawdopodobniej będzie to sobota). O dokładnym terminie Uczestnicy Spartakiady zostaną
powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
8. Wyznaczony dzień może ulec zmianie w przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających
rozgrywki sportowe.
§6
Przebieg zawodów
1. W dniu zawodów drużyna przybywa wraz z opiekunem na miejsce rywalizacji. Organizatorzy nie
zapewniają dowozu dzieci na miejsce rywalizacji. Nad bezpieczeństwem drużyny w trakcie
zawodów czuwa jej opiekun.
2. W zawodach w charakterze kibiców może uczestniczyć pozostała społeczność przedszkolna, tj.
kadra pedagogiczna, rodzice, inne przedszkolaki.
3. Miejscem rywalizacji będzie stadion miejski Gliwickiego Klubu Sportowego „PIAST – Gliwice”.
4. W stosunku do zawodników wymagany jest strój sportowy i obuwie sportowe. Ponadto zawodniczy
tej samej drużyny powinni być ubrani w jednakowe kolorystycznie koszulki.
5. Nad zmaganiami każdej drużyny będzie czuwał Sędzia Drużynowy. Jego zadaniem będzie opieka nad
drużyną w trakcie zawodów, czuwanie na prawidłowością wykonywania konkurencji oraz zliczanie
punktów drużyny.
6. Wszystkie konkurencje będą punktowane według schematu:
 I miejsce: 10 pkt
 II miejsce: 8 pkt
 III miejsce: 6 pkt
 IV miejsce: 4 pkt
Suma zdobytych punktów za wszystkie konkurencje zdecyduje o zajętym miejscu w klasyfikacji
generalnej.
7. Nad całością zmagań będzie czuwał Sędzia Główny.
8. W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu III Spartakiady osoby wyznaczone w przedszkolach do
kontaktów roboczych otrzymają informację zawierającą pełną tabelę wyników wszystkich drużyn.
9. Wszystkie dzieci uczestniczące w Spartakiadzie otrzymają w dniu zawodów upominki oraz dyplomy.
10. Nagrodą główną Spartakiady jest przechodni Puchar Prezesa Gliwickiego Klubu Sportowego „PIAST Gliwice”. Nagrodę tę otrzyma drużyna, która zajmie I miejsce spośród wszystkich rywalizujących
drużyn.
11. Zawodnicy drużyn, które zajmą II i III miejsce otrzymają medale sportowe.
12. Wszystkie przedszkola uczestniczące w Spartakiadzie otrzymają certyfikaty uczestnictwa w
zawodach.
13. Uroczyste wręczenie nagród dla zwycięskich drużyn odbędzie się w wyznaczonym przez
Organizatorów terminie, o którym Uczestnicy zostaną powiadomieniu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.
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§7
Postanowienia końcowe
1. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego, o którym jest mowa w par. 5 oznacza zapoznanie się i
akceptację niniejszego Regulaminu.
2. W kwestiach niezapisanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmują Organizatorzy
Spartakiady.
3. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Gliwickiego Ośrodka
Metodycznego ww. gom.gliwice.pl
Gliwice, dn. 20.11.2016 r.
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