
MIKOŁAJKI NA SPORTOWO MOSiR 2017 – opis rywalizacji

Reprezentacja szkoły składa się z:

- 2 dziewczynek i 2 chłopców z klasy I,

- 2 dziewczynek i 2 chłopców z klasy II,

- 2 dziewczynek i 2 chłopców z klasy III,

oraz 3 zawodników rezerwowych (po jednej osobie z każdego poziomu klas, bez wskazania na płeć).

Rywalizacja sportowa odbywać się będzie poprzez zdobywanie punktów przez całe drużyny  
w 20 konkurencjach z uwzględnieniem podstawowych form ruchu, takich jak bieg, skok i rzut oraz
poprzez łamigłówki. 

Pierwsze 18 konkurencji będzie rozgrywane na zasadzie obwodu stacyjnego, na którym szkoły
będą  wykonywać  zadania  sportowe  lub  też  rozwiązywać  łamigłówki  o  tematyce  mikołajkowej,
przemieszczając się kolejno wg numeracji stacji.

Po  zakończeniu  konkurencji  podstawowych,  Szkoły  wezmą  udział  w  losowaniu,  które
zadecyduje  o  kolejności  udziału  w  następnych  dwóch  konkurencjach.  Szkoła,  która  będzie
rywalizować  w konkurencji  „Pakowanie  Prezentów” w pierwszej  rundzie,  w  konkurencji  „Lepimy
Bałwana” będzie brała udział w  rundzie drugiej.

Opis dwóch ostatnich konkurencji

„Pakowanie Prezentów”

Drużyna składa się z 12 osób. Pierwsza startuje trzymając w ręku worek na prezenty. Jej zadaniem
jest dobiec z workiem do wyznaczonego miejsca, gdzie ma zostawić worek. Druga osoba startuje po
powrocie pierwszej. Jej zadaniem jest dobiegnięcie do miejsca, w którym leżą prezenty, następnie
wybranie jego, dobiegnięcie do worka i włożenie go do środka. Kolejne osoby powtarzają powyższy
schemat. Ostatnia osoba dobiega do wyznaczonego miejsca, z którego ma zabrać sznur, następnie
biegnie do pełnego worka, zawiązuje go i przynosi z powrotem na miejsce startu. 

„Lepimy bałwana”

Zadaniem drużyny jest ułożenie bałwana według wzoru znajdującego się u sędziego. Pierwsza osoba
na sygnał startowy biegnie do miejsca, w którym leżą rzeczy, potrzebne przybory. Wybiera jeden  
z nich i zanosi do wyznaczonego miejsca. Po jej powrocie rusza druga osoba i powtarza czynność.
Każdy z zawodników może wziąć tylko jeden przedmiot. Konkurencja jest zakończona, gdy ostatnia
osoba  
z drużyny wróci na metę, a bałwan będzie ułożony według wzoru.


