
VI edycja Złotów 2017 
REGULAMIN

1. Cele imprezy:

- popularyzacja sportu wśród najmłodszych, 

- integracja przedszkoli,

- dostarczenie wesołej zabawy i czerpanie radości z bycia przedszkolakiem,

- promocja Hali Widowiskowo - Sportowej ZŁOTOWIANKA.

2. Organizatorzy

Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej,

Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4 i oddział przedszkolny przy ZSK,

Urząd Miejski w Złotowie,

Oddział Miejski TPD.

3. Sponsorzy:

Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej oraz Oddział Miejski TPD.

4. Koordynacja: Jakub Pieniążkowski - Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej 

5. Termin i miejsce: sobota, 28 października 2017, godz. 11:00, Hala Widowiskowo – 

Sportowa "ZŁOTOWIANKA", ul. Boh. Westerplatte 9a w Złotowie. 

6. Uczestnicy: olimpijczycy złotowskich przedszkoli. 

7. Uczestników imprezy obowiązuje strój i zmienne czyste obuwie sportowe! 

8. Nagrody: medale dla wszystkich uczestników, dyplomy i puchary dla przedszkoli.

                                                                                                                              



9. Program zawodów: 

godz. 11.00 CEREMONIA OTWARCIA

a) wyprowadzenie flagi olimpijskiej przez wolontariuszy SP nr 3 ze Złotowa 

b) wyjście przedszkoli - prezentacja olimpijczyków (kolejność wyjścia podczas 

prezentacji): 

Przedszkole nr 4 Przedszkole ZSK Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3

WIDOWNIA

c)  przywitanie widzów, zaproszonych gości na VI Sportowej Olimpiadzie Przedszkolaka

oraz oficjalne otwarcie olimpiady przez Burmistrza Miasta Złotowa Adam Pulita 

d) uroczyste ślubowanie olimpijczyków:

„My, przedszkolaki przysięgamy,  

że będziemy zgodnie rywalizowali.  

My, sport i zabawę bardzo lubimy,  

więc, jak sportowcy uczciwie walczymy!”

e) zanim zaprosimy olimpijczyków do rywalizacji sportowej, nastąpi rozgrzewka, 

olimpijczycy i rodzice pozostają na parkiecie - rozgrzewka przy muzyce 

Wszystkie konkurencje odbywają się na słowo 'START' spikera.

11:15  -  konkurencje  3-latków  (każda  drużyna  liczy  10  osób  –  5  dziewcząt 

i 5 chłopców):

1. SZTAFETA – linia startu na linii niebieskiej, rozpoczęcie biegu na słowo spikera START 

z  lekkoatletyczną  pałeczką  sztafetową  na  odcinku  10  m.  z  obiegnięciem  pachołka, 

wracająca  osoba  przekazuje  pałeczkę  kolejnej  osobie  z  drużyny  (wolontariusz  przy 

pachołku). Kolejny zawodnik startuje dopiero gdy jego poprzednik wróci na metę.

2.  SLALOM -  bieg slalomem na odcinku 10 m. z obiegnięciem pachołka i  powrót do 

drużyny  w  linii  prostej  bez  ponownego  wykonywania  slalomu  (wolontariusz  przy 

pachołku). Kolejny zawodnik startuje dopiero gdy jego poprzednik wróci na metę.

3.  PŁOTKI  -  bieg  pod  płotkiem  lekkoatletycznym  do  pachołka,  powrót  do  drużyny 

biegiem bez pokonywania płotka.



11:30  -  konkurencje  4-latków  (każda  drużyna  liczy  10  osób  –  5  dziewcząt 

i 5 chłopców)

1. SLALOM  Z  PIŁKĄ  -  na  sygnał  start  zawodnik/zawodniczka  biegną  z  trzymaną 

w  dłoniach  piłką  i  wykonują  slalom  między  pachołkami  (powrót  w  linii  prostej  bez 

wykonywania slalomu), na mecie przekazują piłkę kolejnej osobie.

2.  SADZENIE  I  ZBIERANIE  ZIEMNIAKÓW -  pierwszy  zawodnik  trzyma  3  woreczki 

gimnastyczne,  które  rozmieszcza  jak  najszybciej  w  trzech  kółkach  ringo,  po 

rozmieszczeniu  woreczków  jak  najszybciej  wraca  do  swojej  drużyny.  Kolejna  osoba 

zbiera wszystkie  3 woreczki z  kółek ringo i   wraca przekazując woreczki następnej 

osobie.

3.  RZUT DO KOSZA -  startujący biegną do pachołka, przy którym znajduje się piłka 

siatkowa. Zawodnik wrzuca piłkę rękoma do ustawionego obok kosza na piłki, jeśli piłka 

po rzucie nie trafi do kosza, zawodnik powtarza rzut; po celnym rzucie zawodnik wraca 

do drużyny.

11:45  -  konkurencje  5-latków  (każda  drużyna  liczy  10  osób  –  5  dziewcząt 

i 5 chłopców)

1.  SZARFA -  pierwszy zawodnik z grupy dobiega do pierwszej szarfy, przekłada przez 

siebie (od góry lub dołu -  do wyboru) i  po przełożeniu pozostawia ją w tym samym 

miejscu. Następnie dobiega do drugiej szarfy i  powtarza czynność - przekłada szarfę 

przez siebie i powraca do drużyny.

2. ZABAWA W KELNERA - na plastikowym talerzu kładziemy piłeczkę. Dziecko pokonuje 

wyznaczoną trasę w taki sposób, aby kulka nie spadła z talerza. Talerz można trzymać 

dwoma rękami.

3. TUNEL - bieg z przejściem na kolankach przez tunel, następnie zawodnik kontynuuje 

bieg do pachołka i wraca do drużyny bez ponownego przechodzenia przez tunel.

12:00  -  konkurencje  6-latków  (każda  drużyna  liczy  10  osób  –  5  dziewcząt 

i 5 chłopców):

1. BIEG PRZEZ PŁOTKI (MAŁE PRZESZKODY) - każdy z zawodników biegnie do pachołka 

pokonując 2 płotki, obiega pachołek i wraca do drużyny bez pokonywania pachołków.

2.  JAJKO  NIESPODZIANKA -  dzieci  pokonują  trasę  niosąc  w  ręku  łyżkę,  na  której 

położone jest jajko (jajko niespodzianka). Ich zadaniem jest przekazywanie sobie 



i niesienie jajka na łyżce w taki sposób, aby jajko nie upadło na podłogę. Komu się to 

przydarzy, musi podnieść jajko i z powrotem umieścić je na łyżce.

3. RINGO  - Bieg z nakładaniem i zdejmowaniem ringo ze słupków. 

pierwszy zawodnik trzyma 3 kółka ringo, które rozmieszcza jak najszybciej na trzech 

kolejnych pachołkach, po rozmieszczeniu woreczków jak najszybciej wraca do swojej 

drużyny. Kolejna osoba zbiera wszystkie 3 kółka ringo z pachołków i wraca przekazując 

kółka następnej osobie.

12:15 - k  onkurencje dla rodziców:  

1.  PIŁECZKA - każdy  z  zawodników toczy  piłkę  (o  średnicy  1  m!)  do  pachołka 

i z powrotem.

2.  UNIHOKEJ  -   Slalom  w  obie  strony  między  pachołkami  i  prowadzenie  piłki  przy 

pomocy kija do unihokeja.

3. RĘCE  PEŁNE  ROBOTY  –  na  sygnał  "START"  zawodnik  biegnie  po  jedną  rzecz  do 

pachołka i przekazuje ją drugiej osobie. Druga osoba biegnie z rzeczą, którą dostała od 

poprzednika i  bierze kolejną znajdującą  się  przy pachołku  itd.  Dziesiąta  osoba musi 

przejąć 9 rzeczy od poprzedników i z nimi pobiec po ostatnią, dziesiątą... ;-)

12:30 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie Olimpiady.

Ze strony ZCAS odpowiadamy za:

hala Złotowianka
regulamin olimpiady
konkurencje
potrzebny sprzęt sportowy
270 medali
puchary
dyplomy
nagrody rzeczowe
zaproszenia
wolontariusze
spiker
opieka medyczna
baner
treningi


