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REGULAMIN
XIII HARCERSKIEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ
1) ORGANIZATOR:
- Komenda Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej
- I RMSzDHiZ „PRIMA” im. Powstańców Śląskich
2) TERMIN: 05-07 kwietnia 2019r.
3) MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 15 w Rudzie Śląskiej, rozgrywki sportowe i noclegi
w obiektach szkoły.
4) CELE:
- propagowanie, idei sportu,
- rozpowszechnianie zasad fairplay wśród dzieci i młodzieży z terenu Rudy Śląskiej,
- zagospodarowanie wolnego czasu zgodnie z duchem sportowej rywalizacji,
- integracja hufca.
5) UCZESTNICY: Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy Hufca ZHP Ruda
Śląska z opłaconymi składkami harcerskimi
6) KATEGORIE WIEKOWE:
I „zuchy” uczniowie klas 1-3 i młodsi,
II „harcerze” z klas 4-6 SP
III „harcerz starszy” uczniowie klas 3 gimnazjum i 7-8 klasy szkoły podstawowej
(do 2003 roku)
IV „wędrownik- instruktor” uczniowie klas ponad gimnazjalnych i instruktorzy
Kategorie wiekowe mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.
7) KOSZT: 25,00 zł od uczestnika, płatne na konto hufca do 26.03.2019r (zapewniamy obiad w
sobotę, napoje, materiały programowe, sprzęt sportowy oraz, ciekawe nagrody). Po tym
terminie odpłatność za Olimpiadę wynosi 30,00 zł.
tytuł przelewu: 2019-imię i nazwisko-ID drużyny-OS
8) ZGŁOSZENIA: Do dnia 26.03.2019r. elektronicznie na adres marcin.rozycki@hufiecrudaslaska.pl
(lista zgłoszeniowa wg wzoru)
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Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie
jest posiadanie numeru z Systemu Ewidencji
Harcerskiej oraz opłacone składki do końca I kwartału 2019. Dodatkowo każdy uczestnik
powinien posiadać zgodę rodzica na udział w Olimpiadzie Sportowej (zał. nr 1 regulaminu).
Możliwe jest łączenie się poszczególnych drużyn w środowiskach. Maksymalna ilość członków drużyny
50 osób. Zabronione jest łączenie drużyn należących do szczepu z drużynami z poza szczepu. Każda
drużyna może zgłosić dwie drużyny do gier zespołowych i sztafety oraz nieograniczoną liczbę
uczestników do gier indywidualnych.
Uczestnicy muszą posiadać strój sportowy także na uczestnictwo w zawodach organizowanych
na obiektach otwartych (obowiązkowo obuwie zastępcze), powinni mieć mundur harcerski, prowiant
na dwie kolacje i dwa śniadania.

Na biwaku zostaną przeprowadzone rozgrywki następujących gier:
Kategoria „Zuchy”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turniej „dwóch ogni”
Turniej „Kanadyjek”
Biegi na 60 m
Zawody „pchnięcia kulą”
Turniej „wyścigi rzędów”
Zawody „skok w dal”
Zawody „przeciąganie liny”
Sztafeta szybkościowa sprawnościowa,
zawody rzut do celu
Turniej piłki nożnej

kategoria „Harcerze”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turniej „kanadyjki”
Turniej „dwóch ogni”
Turniej „piłki nożnej ”
Biegi na 100 m
Turniej „wyścigi rzędów”
Zawody „skok w dal z miejsca”
Zawody „przeciąganie liny”
Zawody „rzut do celu”
Zawody „pchnięcie/rzut kulą”
Sztafeta szybkościowa sprawnościowa,

Kategoria „Harcerze Starsi”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turniej kanadyjek
Turniej „piłki nożnej ”
Biegi na 1000 m
Zawody „rzut piłką palantową”
Turniej „wyścigi rzędów”
Zawody „skok w dal
Zawody „przeciąganie liny”
Zawody „pchnięcie/rzut kulą”
Sztafeta szybkościowa sprawnościowa,
Zawody „rzut do celu”
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Kategoria „Wędrownicy i Instruktorzy”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turniej kanadyjek
Turniej „piłki nożnej ”
Biegi na 1000 m
Zawody „rzut piłką palantową”
Turniej „wyścigi rzędów”
Zawody „skok w dal”
Zawody „przeciąganie liny”
Zawody „pchnięcie/rzut kulą”
Sztafeta szybkościowa sprawnościowa,
Zawodu „rzut do celu”

Istnieje możliwość rozegrania dodatkowych konkurencji.
Punktacja do ogólnej klasyfikacji Olimpiady Sportowej
Pięć pierwszych miejsc w każdej konkurencji będzie punktowanych:
I miejsce- 8 pkt,
II miejsce- 6 pkt
III miejsce- 4 pkt.
IV miejsce – 2 pkt
V miejsce – 1 pkt
Drużyna, która we wszystkich dyscyplinach zdobędzie największą ilość punktów
w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzyma tytuł Najlepszej Sportowej Drużyny Hufca
i „Puchar Komendanta Hufca”. W biwaku mogą wziąć udział zarówno uczestnicy zawodów jak
i pozostali członkowie drużyn/gromad.
Wszelkie zapytania proszę kierować do organizatorów.
OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORÓW!!!
Opracował:
hm. Marcin Różycki
UWAGA!
ORGANIZATORZY NIE ZAPEWNIAJĄ MATERACY I KOCY

Olimpiada Sportowa realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego
przez Urząd Miasta Ruda Śląska .
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Zał. nr 1

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w Olimpiadzie Sportowej

………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna
……………………………………................
adres
……………………………………................
tel. kontaktowy

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ……………………………………………………
Olimpiadzie sportowej Hufca ZHP Ruda Śląska

w terminie 5-7.04.2019r. na

w

XIII

terenie

i obiektach sportowych Szkoły nr 15 w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie oświadczam, że dziecko
jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udziału w zawodach sportowych.

………………………

………………………………

data

podpis rodzica/opiekuna
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