
 
 

FESTYN DZIECIĘCY 

 

CEL: Wspólna zabawa i integracja oraz sprawdzenie i doskonalenie sprawności 
fizycznej podczas XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych oraz promowanie 
zdrowego stylu życia w różnych formach działalności sportowej. 
 
MIEJSCE: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia. 
 
TERMIN: 02.08.2019 r.  
 
KATEGORIE WIEKOWE: 
 
I kategoria: do 6 lat 

II kategoria: 7-9 lat  

III kategoria 10-12 lat 

 

SYSTEM ROZGRYWEK: 
  

1. Turniej dziecięcy odbywa się w formie obwodu stacyjnego, po zaliczeniu 
wszystkich stacji uczestnik dostaje upominek okolicznościowy oraz dyplom za 
sprawność sportową. 

2. Dzieci po wcześniejszym ustaleniu kategorii wiekowej są przydzielone do 
poszczególnych konkurencji, po zaliczeniu przez wszystkich zawodników danej 
konkurencji dokonujemy przejścia na kolejną stację.  

3. Konkurencje: 
 

a. KONKURENCJA NR 1: SKOK W DAL Z MIEJSCA – 3 próby – skoki 
obunóż do przodu z pozycji przysiadu. 
b. KONKURENCJA NR 2: TOR PRZESZKÓD – zawodnik trzymając przed 
sobą rakietkę do tenisa stołowego z umieszczoną na niej piłeczką pokonuję 
niski płotek górą, następnie wysoki płotek dołem, obiega tyczkę i wraca 
biegiem na linię startu. 
c. KONKURENCJA NR 3: RZUTY PIŁKĄ PIASKOWĄ – rzut wykonujemy 
do tyłu na odległość. 
d. KONKURENCJA NR 4: STANIE NA PIŁCE BOSSU- zawodnik ma 
zasłonięte oczy opaską i staje na jednej nodze na piłce. 
e. KONKURENCJA NR 5 (dodatkowa): WYŚCIG AUSTRALIJSKI – 
zawodnicy przemieszczają się w podporze tyłem jak najszybciej do tyczki, 
omijają ją i wracają na linie startu w podporze przodem. Po każdym okrążeniu 
odpada jeden zawodnik bądź zawodniczka. Na koniec pozostaje jedna osoba - 
zwycięzca. 

      4.  Rywalizacja podczas festynu dziecięcego nie jest wliczana do Klasyfikacji 
medalowej   
           Igrzysk Polonijnych.  



 
 
 
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE:  
 
1. Zgodnie z Regulaminem Światowych Igrzysk Polonijnych, prawo udziału w 

turnieju mają wszystkie osoby będące Polakami bądź mające polskie pochodzenie.  
 
Do wzięcia udziału w Turnieju Dziecięcym Organizator zaprasza również 
mieszkańców Trójmiasta, którzy będą startować poza klasyfikacją medalową.  
 

2. Organizator zapewnia sprzęt sportowy, zabezpieczenie medyczne oraz skład 
sędziowski. 

3. Zawodników obowiązuje strój sportowy.  
4. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi 

Zawodów / Sędziemu Głównemu.  
5. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju. 
6. Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.  
7. Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki. 
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów 

medialnych przez Organizatora.   
9. W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego 

kontaktu jest koordynator brydża – p. Agata Brygoła,e-mail: 
a.brygola@amw.gdynia.pl   

10. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad 
określanych przez Organizatora. 

 
/-/ ORGANIZATOR 
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