Gala Jubileuszowa 25 edycja Plebiscytu Najlepsi z
Najlepszych
zawody sportowe - Igrzyska „Bez Barier”
Gogolin 13.09.2018 r.
Pod Honorowym patronatem Marszałka Województwa Andrzeja Buły
1. Organizatorzy
•
•

Gmina Gogolin
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu

2. Termin i miejsce
•
•

Termin: 13.09.2018 r. (czwartek) – rozpoczęcie godz. 10:00.
Miejsce: Hala sportowa przy PSP 3 i stadion sportowy w Gogolinie.

3. Warunki uczestnictwa
•
•
•
•

W zawodach może wziąć udział dowolna liczba uczestników, którzy zostaną zgłoszeni na
załączonym formularzu w terminie do dnia 06.09.2018 r.
Każdy zgłoszony zawodnik powinien posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.
Każdy zgłoszony zawodnik może wziąć udział we wszystkich konkurencjach Igrzysk.
Zawodnicy biorący udział w Igrzyskach zobowiązani są do posiadania stroju sportowego.

4. Konkurencje Igrzysk i zasady ich przeprowadzenia
•
•
•
•
•

Rzut piłką lekarską
Każdy zawodnik wykonuje 2 rzuty. Do klasyfikacji końcowej liczy się najlepszy wynik.
Rzut do kosza
Każdy zawodnik wykonuje 5 rzutów. Do klasyfikacji końcowej liczy się suma trafionych
rzutów.
Tor przeszkód ze strzałem piłką do bramki
Każdy zawodnik pokonuje tor przeszkód (slalom miedzy tyczkami) zakończony strzałem
nas bramkę. Do klasyfikacji końcowej liczył się będzie czas pokonania toru.
Skok w dal z miejsca
Każdy zawodnik wykonuje 2 skoki z miejsca (jeden po drugim). Do klasyfikacji końcowej
liczy się suma odległości obu skoków.
Rzut ringo do celu
Każdy zawodnik wykonuje 5 rzutów. Do klasyfikacji końcowej liczy się suma trafionych
rzutów.

5. Program minutowy zawodów
9:00
9:15 – 9:45
9:50 – 11:20
11:30 – 13:00
13:10 – 14:10
14:00 – 14:20
14:30

Przyjazd Uczestników
Msza Święta (hala sportowa przy PSP nr 3 w Gogolinie)
Gala Jubileuszowa 25 edycja Plebiscytu Najlepsi z Najlepszych (hala sportowa)
Zawody sportowe – Igrzyska Bez barier (stadion sportowy w Gogolinie)
Obiad (Restauracja „Karolinka”)
Podsumowanie Igrzysk (Restauracja „Karolinka”)
Zakończenie Igrzysk

6. Sposób przeprowadzenia zawodów
•

Utworzonych zostanie 5 stanowisk do przeprowadzenia konkurencji (zgodnie z ilością
konkurencji). Dla usprawnienia przebiegu zawodów przy każdej konkurencji będą
funkcjonowały dwa stanowiska równoległe. Wszyscy zawodnicy będą równocześnie
uczestniczyć w zawodach – podchodząc grupami do kolejnych konkurencji.

•

Przed zawodami organizator dokona podziału zawodników na grupy starając się nie dzielić
ośrodków.

•

W igrzyskach zostanie wprowadzona punktacja w celu wyłonienia najlepszej dziesiątki
dziewcząt i chłopców w wieloboju.

•

Punkty za miejsca 1 – 10 pkt., 2 – 9 pkt., 3 – 8 pkt., 4 – 7 pkt., 5 – 6 pkt., 6 – 5 pkt.,
7 – 4 pkt., 8 – 3 pkt., 9 – 2 pkt. i 10 – 1 pkt.

7. Nagrody
•
•

Najlepszych dziesięciu zawodników wieloboju w kategorii dziewcząt i chłopców otrzyma
nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy Igrzysk otrzymają pamiątkowe medale uczestnictwa.

8. Postanowienia końcowe
•
•
•
•
•

Organizatorzy zabezpieczają obsadę sędziowską zawodów.
Organizator zabezpiecza sprzęt do rozegrania poszczególnych konkurencji Igrzysk.
Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku
istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zainteresowanych zawodników o
wprowadzonych zmianach.
Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi
odpowiedzialności

