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Gorlice, 24-04-2017
OSiR – 4121/13/2017

REGULAMIN
I DRUŻYNOWEJ SPARTAKIADY WOLONTARIATU
Gorlice, 25.05.2017 r.
1. CEL:
- upowszechnienie wolontariatu oraz integracja jego członków
- podnoszenie sprawności fizycznej poprzez udział w grach i zabawach ruchowych

2. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gorlicach
Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini w Kwiatonowicach

3. TERMIN I MIEJSCE:
Spartakiada zostanie przeprowadzona w dniu 25.05.2017 r. w godz. 8.30-13.00
w Hali Sportowej OSiR Gorlice, ul. Sportowa 9.
4. UCZESTNICY:
Reprezentacje gimnazjalnych klubów wolontariatu zrzeszonych w Lokalnym
Centrum Wolontariatu w Gorlicach.

5. ZGŁOSZENIA:
Potwierdzenia udziału przesyłać można do OSiR Gorlice tel. 18 352 69 70.,
605 232 730 lub e-mail dzialsportu@osir.gorlice.pl w terminie do 15.05.2017 r. Po tym
terminie w zależności od liczby zgłoszeń zostanie ustalony program minutowy oraz
sposób przeprowadzenia konkurencji. Kluby, które potwierdzą udział otrzymają
program minutowy z wykazem konkurencji oraz sposobem ich rozgrywania.
Zgłoszenia imienne wg. wzoru zamieszczonego na www.osir.gorlice.pl po
15.05.2017r. należy dostarczyć w dniu zawodów w godz. 8.00-8.30 do Biura
Zawodów – świetlica Hali Sportowej OSiR.

6. PROGRAM ZAWODÓW (propozycja do wyboru):
Konkurencje:
Zespoły 6-osobowe
- przeciąganie liny
- sztafeta wahadłowa

Zespoły 4-osobowe:
- rzutki do tarczy
- żywy pachołek
- rzut piłką lekarską
- strzelanie z broni pneumatycznej
- rzut woreczkiem do celu
- skok w dal z miejsca

7. PUNKTACJA ZESPOŁOWA:
Sklasyfikowane zostaną kluby, które występują przynajmniej w 5 konkurencjach.
Do punktacji zespołowej zostaną zaliczone punkty wg. następujących zasad:
- strzelanie
- rzutki do tarczy
- żywy pachołek
- rzut woreczkiem do celu
W tych konkurencjach o miejscu zespołu decyduje suma punktów, jakie uzyska 4
zawodników reprezentujących klub wolontariatu np.
Strzelanie: 30 pkt+50 pkt+72 pkt+ 8 pkt = 160 pkt
Żywy pachołek: 16 pkt +5 pkt+9 pkt+4 pkt=34 pkt
W konkurencjach: rzut piłką lekarską, skok w dal z miejsca o miejscu decyduje łączny
wynik 4 uczestników.
Konkurencje przeciąganie liny i sztafeta wahadłowa zostaną przeprowadzone
w rywalizacji systemem pucharowym dostosowanym do ilości startujących.
Tabela punktowa za miejsca zespołu w poszczególnych konkurencjach:
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Suma punktów ze wszystkich konkurencji decyduje o miejscu w punktacji
zespołowej.
8. NAGRODY:
Za zajęcie miejsc 1-6 w punktacji zespołowej puchary i dyplomy. Dla pozostałych
zespołów dyplomy za udział.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- w obiekcie hali sportowej OSiR obowiązuje obuwie i ubiór sportowy, mile widziane
jednolite stroje sportowe poszczególnych ekip.
- dodatkowych informacji udziela Dział Sportu OSiR Gorlice oraz Kwiatonowickie
Stowarzyszenie Homini e-mail: sowkkwiatonowice@o2.pl
- interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów: Sędziego Głównego –
sprawy sportowe, Kierownika Zawodów - sprawy organizacyjne.

Organizatorzy

