Regulamin
Turniej o Puchar Marcina Gortata dla przedszkolaków Wiosna
2022
I. Organizatorzy
1. „Turniej o Puchar Marcina Gortata dla przedszkolaków Wiosna 2022” będzie tegorocznym
wydarzeniem sportowym, które na celu ma promowanie sportu wśród dzieci w wieku
przedszkolnym. Zawody odbędą się19 marca 2022r. na sali gimnastycznej Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Marcina Gortata w Krakowie, os. Kościuszkowskie 2a
2.Organizatorami " Turnieju o Puchar Marcina Gortata dla przedszkolaków Wiosna 2022” " są
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Krakowie, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Maximus oraz Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice.
3. Głównym wykonawcą tych zawodów jest SKF Maximus.
4. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, interpretacja przysługuje SKF Maximus.

II. Uczestnicy
1. Uczestnikami Turnieju mogą byd dzieci należące do placówek przedszkolnych znajdujących
się na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice zaproszone przez organizatorów do udziału w
zawodach.
2. Rywalizacja przedszkolaków zostanie rozegrana w następujących dyscyplinach:


PRZECIĄGANIE LINY

Drużyny ustaw w rzędach naprzeciwko siebie, najsilniejsi z drużyn stoją na przodzie zespołów.
Wszyscy chwytają linę . Na sygnał drużyny zaczynają się przeciągad, a wygrywa ta, której uda się
przeciągnąd przeciwników za wyznaczoną linię. Zwycięża zespół, który więcej razy pokona
przeciwnika.


ZBIJAK

To wieloosobowa zabawa sportowa dla dzieci na sali gimnastycznej. Celem gry jest zbicie
wszystkich uczestników.Losowo wybiera się dwóch zawodników jako zbijających, którzy stają na
kraocach BOISKA naprzeciwko siebie. Reszta uczestników gry ustawia się pomiędzy nimi na środku
terenu.

Zbijający rzucają piłkę do siebie w taki sposób, by piłka uderzyła w uczestników na środku terenu,
„zbijając” ich. „Zbity” uczestnik odpada z gry. Jeśli uczestnik złapie piłkę i nie wypuści jej z rąk,
wchodzi na miejsce zbijającego, który właśnie rzucał piłkę, a zbijający wchodzi do środka.
Uczestnicy mogą uciekad przed „zbiciem” tylko w wyznaczonym wcześniej obszarze. „Zbicie” nie
liczy się, gdy piłka odbiła się od ziemi, zanim trafiła uczestnika, lub uczestnik został trafiony, ale
piłkę złapał inny z uczestników, zanim dotknęła podłoża. Zabawa trwa, dopóki zbijający nie „zbiją”
wszystkich uczestników.



NIE WPADNIJ W BAGNO

Potrzebne będą hula-hoop. Wyznaczamy na koocu trasy linię mety i tłumaczymy zasady. Zadaniem
drużyn jest przejście po „kamieniach” przez bagno (teren dookoła) tak, żeby do niego nie wpaśd.
Uczestnicy stoją jeden obok drugiego na kamieniach, każdy na jednym. Kamieni jest o jeden więcej
niż uczestników. Zadaniem ostatniej osoby jest zabranie kamienia i podanie go następnej osobie w
sposób taśmowy z rąk do rąk, aż dojdzie do osoby na początku. Pierwsza osoba kładzie kamieo
obok siebie i przeskakuje na niego, a reszta osób w rzędzie też przesuwa się o jeden kamieo dalej,
co sprawia, że kolejny na koocu zostaje pusty. Sytuacja zatem się powtarza do momentu, aż któraś
z drużyn przekroczy linię mety.

III. Zgłoszenia
1. Każde z przedszkoli proszone jest o utworzenie listy uczestników w swoim zakresie. Finalną listę
podopiecznych biorących udział w zawodach prosimy przesyład
mailowo:kontakt@muaythaikrakow.pl
2. Na liście uczestników powinno znaleźd się imię, nazwisko dziecka oraz numer kontaktowy do
rodzica. Lista powinna w nagłówku mied wpisany numer Przedszkola. Lista reprezentacji
Przedszkola powinna liczyd minimum 15 osób.
3. Zgłoszenia prosimy wysyład do dnia 18marca do godz. 12.00.
4. Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeo w standardowych formatach plików jak doc, odt, txt.
5. W dniu turnieju prosimy o stawienie się 15 min przed zawodami (rozpoczęcie o godzinie 11.00).

IV. Nagrody
1. Dla każdego z uczestników turneju przewidziany będzie pamiątkowy medal.
3. Miejsca zajmowane przez przedszkola uzależnione będą od ilościstartujących dzieci.
4. Dla pierwszych trzech przedszkoli przewidziane są puchary.

5. Nagrody pieniężne z przeznaczeniem na sprzęt sportowy/gry/ zabawki dla przedszkoli prezentują
się następująco:

Miejsce pierwsze 1500 zł
Miejsca drugie 1500 zł
Miejsce trzecie 1500 zł

V. Zasady Punktacji
1. Wygrywa przedszkole z największą ilością zgłoszonych oraz uczestniczących w zawodach dzieci.
Każde kolejne miejsce przypada przedszkolu o mniejszej ilości startujących.

VI. Informacje
1. W razie dodatkowych informacji proszeni są Paostwo o wysyłanie zapytao drogą mailową, na
adres: kontakt@muaythaikrakow.pl

VII. Postanowienia Końcowe
1. Prosimy aby dzieci przyniosły ze sobą strój sportowy do dwiczenia na Sali gimnastycznej.
2. Mile widzianym jest obecnośd Dyrektora przedszkola biorącego udzia w zawodach.
3. Główny organizator zawodów zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęd w trakcie trwania
zawodów w celach redakcyjnych oraz promocyjnych dla oragzanizatorów. Wszystkie osoby biorące
udział w Turnieju wyrażają zgodę na tą publikacje.

