Załącznik nr 1
Szczegółowe zasady Uczestnictwa w Dniu Sportu we Wrocławiu
I. Postanowienia ogólne
Organizatorem Dnia Sportu we Wrocławiu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
licealnych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – jednostka organizacyjna Gminy
Wrocław z siedziba przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław.
1.

W ramach Dnia Sportu we Wrocławiu odbędzie się VIII Olimpiada „Asy Zdrowia” skierowana do
uczniów szkół podstawowych klas 6, 7 i 8, uczniów klas 3 gimnazjów oraz uczniów liceum klas 1,2,3.
3.
Podczas Dnia Sportu odbędzie się bieg przełajowy, bieg na orientację oraz olimpiada w
dyscyplinach zawartych w tabeli nr 1
4.
Bieg przełajowy dedykowany jest jedynie dla uczniów 3 klas gimnazjum oraz 1,2,3 klas liceum
5.
Bieg na orientacje „Orientuj się na zdrowie” oraz dyscypliny wymienione w tabeli nr 1
przeznaczone są jedynie dla uczniów klas 6,7,8 szkół podstawowych.
6.
Wydarzenie odbędzie się w terminie 14 czerwca 2019 r. w Hali Orbita we Wrocławiu w godz.
8:00 – 14:00.
2.

7. Rozgrywki odbędą się w godzinach 9.00 – 13:00.
8. Wydarzenie ma charakter integracyjny i służy dobrej zabawie.

Na uczestników Dnia Sportu czekać będą dodatkowe atrakcje w postaci zabaw ruchowych,
badań profilaktycznych, instruktażu pierwszej pomocy i tym podobne.
9.

II. Zawody sportowe – zasady rozgrywania i zgłoszenia
W zawodach sportowych mogą wziąć udział uczniowie z klas 6,7,8 szkół podstawowych.
Szkoła może dokonać zgłoszenia jednej reprezentacji do pięciu dyscyplin sportowych. Do
każdej zgłoszonej dyscypliny należy zgłosić inną drużynę. Liczba zgłoszonych zawodników musi być
zgodna z tabelą nr 1 w punkcie 9.
1.
2.

W celu dokonania zgłoszenia zawodników należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie h
 ttps://www.wcrs.wroclaw.pl/do 03.06.2018 r.
3.

Warunkiem koniecznym, jest obecność w składzie drużyny co najmniej jednej uczennicy.
Wyjątek stanowi piłka nożna - w tej dyscyplinie nie wymaga się zgłaszania grup mieszanych.
Istnieje możliwość zgłoszenia większej ilości dziewcząt dla poszczególnych reprezentacji.
4.

5.

W

przypadku, gdy reprezentantka jednej drużyny opuszcza boisko - drużyna przeciwna

zobowiązana jest do wytypowania jednej zawodniczki ze swojej drużyny, która również zakończy grę i
opuści boisko.

Szczegółowy harmonogram rozgrywek wraz z zasadami dla poszczególnych dyscyplin
znajdować się będzie w punktach sędziowskich.
6.

7. Za rozgrzewkę każdej drużyny przed meczem odpowiedzialny jest nauczyciel – opiekun.
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7. Medale i/lub nagrody zostaną przyznane trzem najlepszym w klasyfikacji drużynom/zawodnikom,
w każdej dyscyplinie.
8.
Każdy uczestnik z danej dyscypliny otrzyma opaskę (każda dyscyplina będzie mieć opaskę w
innym kolorze), co uniemożliwi start tego samego uczestnika w kilku dyscyplinach sportowych.
Kibice otrzymają opaskę w kolorze żółtym.
9. Lista dyscyplin sportowych:
Lp.

Dyscyplina

Liczba zawodników w

1 STREET SOCCER
2

Maksymalna liczba drużyn

5 (w tym dwóch rezerwowych)
6 (w
tym dwóch rezerwowych)

KOSZYKÓWKA

16
8

3 PRZECIĄGANIE LINY

8 (w tym dwóch rezerwowych)

16

4 UNIHOKEJ

8 (w tym TRZECH rezerwowych)

16

5 BULE

6 (w tym dwóch rezerwowych)

16

6 ERGOWIOSŁA

6 (3 REZERWOWYCH )

16

7 TANIEC

3 do 10

12

III. Konkurs taneczny – zasady
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie szkoły, a następnie zespołu reprezentującego za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie https://www.wcrs.wroclaw.pl/.
1. W zawodach mogą wziąć udział uczniowie klas 6,7,8 szkół podstawowych.
2. Szkołę może reprezentować maksymalnie jeden zespół taneczny, liczący od 3 do 10 uczestników.
3. Każdy zespół przygotowuje swój własny układ choreograficzny do wybranej przez siebie muzyki.
Organizator nie wskazuje stylu tanecznego.
4. Czas trwania układu jednego zespołu tanecznego to 1-2 minut
5. Opiekun zespołu tanecznego zobowiązany jest dostarczyć podkłady muzyczne, w terminie do 10
czerwca 2019, w formacie pliku mp3, na adres: dorota.lozinska@wcrs.wroclaw.pl zawierającej opis:
nazwa szkoły, wiek uczestników, ilość uczestników.
6. prosimy

o

przesłanie

krótkiego

opisu

(do

5

zdań)

formacji/tańca

również

na

adres

dorota.
lozinska@wcrs.wroclaw.pl
7. Skład

komisji

sędziowskiej

zostanie

podany

na

stronie

internetowej

Organizatora

www.wcrs.wroclaw.pl
IV. „Zbieraj punkty, łap nagrodę” - szczegółowe zbierania punktów
1.

Uczestnicy Dnia Sportu we Wrocławiu podczas wydarzenia mogą zdobywać punkty (w postaci
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naklejek) za dodatkowe aktywności zdrowotne, sportowe i inne, oferowane w ramach wybranych
stoisk partnerskich.
2.
Punkty za dodatkowe aktywności mogą zbierać uczniowie (zarówno zawodnicy jak i
kibice) oraz nauczyciele.
3.

Punkty można zdobywać w specjalnie oznaczonych stoiskach.

4.
Punkty zbierane są na „Karty na punkty” (po 1 sztuce dla każdego zgłoszonego przez szkołę
ucznia i nauczyciela), które zostaną rozdane opiekunom podczas rejestracji.
5.
Jednej osobie przysługuje jedna Karta, przeznaczona do umieszczania zebranych przez
uczestnika punktów.
6.

Punkty przyznawane będą za wykonanie, określonej na danym stanowisku, aktywności.

7.
Punkty zbierane są indywidualnie na konto uczestnika, który po uzbieraniu ich
określonej liczby, wskazanej przez Organizatorów wydarzenia, będzie mógł wymienić kartę na
nagrodę (w „Punkcie odbioru nagród”).
8.
Każdy z uczestników Dnia Sportu w ramach zabawy „Zbieraj punkty, łap nagrodę” może
otrzymać jedną, wybraną przez siebie nagrodę.

V. Klasyfikacja generalna
1. Szkoły, za zajęcie miejsca w każdej dyscyplinie otrzymywać będą punkty.
Wartości punktowe:
1 miejsce – 2000 punktów
2 miejsce – 1500 punktów
3 miejsce – 1200 punktów
4 miejsce – 1000 punktów
Miejsca 5-8 – 600 punktów
Miejsca 9-16 – 300 punktów
2.
Suma wszystkich punktów ze wszystkich dyscyplin zdobytych przez szkołę da wynik
rozgrywek sportowych.
3.
Organizator nie przewiduje miejsc ex aequo. W przypadku uzyskania tej samej liczby
punktów przez więcej niż jedną szkołę odbędzie się dla tych szkół dodatkowa runda w
dyscyplinie: przeciąganie liny. Opiekun szkoły wyznaczy skład drużyny.
4.
Szczegółowe zasady odbioru nagrody zostaną przedstawione przez Organizatora podczas
oficjalnego ogłoszenia wyników.
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VI. Postanowienia końcowe
1. Szkoła może dokonać zgłoszenia reprezentantów, którzy będą wspierać zawodników jako kibice

maksymalnie 25 uczniów, a dodatkowo będą mogli wziąć udział w atrakcjach prozdrowotnych
przygotowanych przez Organizatorów wydarzenia.

Liczba uczestników w wydarzeniu Dzień Sportu we Wrocławiu jest ograniczona, o
udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
2.

Określone w niniejszym dokumencie zasady mogą ulec zmianie. W przypadku ich
dokonania Organizator ma obowiązek poinformowania uczestników Dnia Sportu we
Wrocławiu
3.

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących samego przebiegu gry/konkursu i
wyników prosimy kontaktować się z sędziami obecnymi na miejscu podczas zawodów.
4.

Uczniowie na czas trwania zawodów/konkursu mogą korzystać ze wszystkich atrakcji
udostępnionych w Hali Orbita w wyznaczonych miejscach.
5.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników w Hali Orbita.
7. Szczegółowe informacje:
Emilia Dziubak, e-mail: emilia.dziubak@wcrs.wroclaw.pl, tel. 71 77 24 925

Aleksanda Leniart, e-mail: aleksandra.leniart@wcrs.wroclaw.pl, tel. 71 772 49 77
Diana Pierzgała, e-mail: diana.pierzgala@wcrs.wroclaw.pl, tel. 71 77 24 954
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