OLIMPIADA SPORTOWA PPL 2019
XI Olimpiada Przedszkolaków – Regulamin
1. ORGANIZATORZY:
•
•

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
Sport Pleszew Sp. z o.o.

2. TERMIN I MIEJSCE:
6 czerwca 2019 r.
Godzina 9.00 - zbiórka uczestników
Godz. 9.30 - rozpoczęcie Olimpiady
Miejsce: Hala Sportowa Spółki Sport Pleszew, ul. B. Krzywoustego 4, Pleszew
3. UCZESTNICY:
Uczestnikami mogą być przedszkolaki z przedszkoli Miasta i Gminy Pleszew, roczniki 2012
i 2013.
4. KONKURENCJE:
1. Przeciąganie liny - w konkurencji jednorazowo biorą udział 2 drużyny przedszkolaków
według kolejności losowania. W każdej drużynie startuje 20 zawodników ustawionych
na jednym końcu liny na środku zaznaczona szarfą. Konkurencja polega na przeciągnięciu
drużyny przeciwnej na odległość 2 m, aby szarfa minęła linię środkową. Rozgrywamy dwie
próby.
2. Przenoszenie woreczków – dzieci (30 zawodników) stają na całej długości sali w
odległości około 0,5 m od siebie, z jednej strony jest zestaw woreczków gimnastycznych z
drugiej worek do którego należy spakować woreczki. Konkurencja polega na tym, aby każdy
woreczek podawany kolejno z rąk do rąk trafił do worka.
3. Gąsienica – dzieci ustawiają się jeden za drugim i chwytają poprzednika za ramiona.
Konkurencja polega na przejściu gąsienicy wokół pachołka oddalonego o 15 m tak aby nie
porozrywać się. Startują całe drużyny.
4. Sadzenie ziemniaków – drużyny stoją w rzędach (20 zawodników), pierwszy zawodnik
ma koszyczek a w nim 4 piłeczki. Na sygnał pierwszy zawodnik biegnie zostawiając po
jednej piłeczce w wyznaczonym miejscu np. ringo. Następnie wraca na miejsce startu
przekazując koszyczek następnemu zawodnikowi, ten z kolei zbiera wszystkie piłki i wraca
na metę przekazując koszyk z piłkami następnemu, który je sadzi itd.
5. Rzut butem – dzieci (całe przedszkola) stają na linii bocznej boiska, z zsuniętym do
połowy stopy jednym butem. Na sygnał każdy z uczestników wykonuje „Rzut” energicznym
machnięciem nogi do przodu aby but poszybował jak najdalej.

5. NAGRODY:
•

Wszyscy uczestnicy XI Olimpiady Przedszkolaków otrzymują okolicznościowe medale oraz
dyplomy. Ponadto dyplom za udział w imprezie otrzymuje każde przedszkole, które weźmie
udział w Olimpiadzie.

6. ZGŁOSZENIA:
•

•
•

Przedszkola dokonują zgłoszenia uczestnictwa poprzez wysłanie wiadomości na adres
promocja-sport@pleszew.pl . Wiadomość powinna zawierać nazwę przedszkola oraz ilość
uczestników .
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 maja 2019 roku.
Szczegółowych informacji udzielają:
dyrektor ds. sportu Andrzej Madaliński, tel. 604 504 448
specjalista ds. promocji, Monika Andersz, tel. 506 440 071

7. UWAGI:
•
•
•
•

Olimpiada i jej uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Podczas Olimpiady obecny będzie ratownik medyczny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
W razie wątpliwości ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyr.ds sportu
A.Madalińskiego.

