
       REGULAMIN  PIKNIKU SPORTOWEGO 
                                             LIPINKI ,  dnia    17-24 . 09. 2014 

Cel: 

 - zdrowy styl życia, 
- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim, 
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży wiejskiej, 
- popularyzacja  i  rozwój sportu w środowisku wiejskim, 
- wyłonienie utalentowanej młodzieży i zachęcenie do uprawiania sportu, 
 - promocja walorów turystycznych Gminy Lipinki, 
- poszerzanie współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi, 

Organizatorzy:         

   ULKS Lipinki.  

Współorganizatorzy: Urząd Gminy w Lipinkach,  Szkoła Podstawowa w Lipinkach, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipinkach,  

Termin  i miejsce:  

 

16 września  godz. 8.30  – Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 
                      godz. 11.00 – Zawody Lekkoatletyczne dla klas IV    
 

17 września  godz. 9.00 – Zawody Lekkoatletyczne dla Szkół Podstawowych                                               
i Gimnazjów  

19 września godz. 9.00 – Zawody Strzeleckie dla Szkół Podstawowych 

    11.00 – Zawody Strzeleckie dla Gimnazjum   

23 września godz. 8.30 – Rozgrywki w Piłkę Ręczną Szkół Podstawowych klas VI 
chłopców i dziewcząt                     

24 września godz. 8.30 – Zajęcia Profilaktyczne dla uczniów SP Lipinki klasy V-VI 

     8.30 – Zawody w Piłkę Ręczną dla uczniów SP klas IV chłopców 

    11.00 – Zawody w Piłkę Ręczną dla chłopców klas I- II Gimnazjum  

 

Kategorie  i konkurencje: 

Lekkoatletyka: 

Uczniowie ze  szkoły podstawowej rocznik  2001  i młodsi: 

Dziewczęta: 60m, 400m, 1000m, 60m ppł, w dal, wzwyż, piłeczka palantowa,  

Chłopcy: 60m, 400m, 1000m, 60m ppł, w dal, wzwyż, piłeczka palantowa,  

Uczniowie z gimnazjum rocznik 1999 - 2001: 

Dziewczęta: 100m, 400m, 1000m, 60m ppł,  w dal, wzwyż,    

Chłopcy:  100m,  400m, 1000m, 60m ppł, w dal, wzwyż,  

Nagrody: 

Konkurencje indywidualne – miejsca I-III medale,  

Piłka ręczna: 

W zawodach wezmą udział po 4-6 drużyn w każdym Turnieju z terenu Gminy Lipinki oraz 
Powiatu Gorlickiego.    

Poszczególne turnieje rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym”. 

 Czas trwania meczy uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.  

Nagrody: 

Dla pierwszych czterech drużyn w każdym turnieju – puchary. 

 Finanse:  

Koszty  organizacyjne ponoszą organizatorzy. Koszty przejazdów  zgłaszające szkoły i kluby 
sportowe. 

Różne:  

 Interpretacja  regulaminu należy do organizatora zawodów. 

Organizator zawodów:  

Tomasz  Świerzowski – tel: 601625210 



    „ZABAWA I RUCH  
TO ZDROWY DUCH” 

 

Lekkoatletyka – jedna z najstarszych dyscyplin sportu, oparta na naturalnym ruchu. 

Podstawowe konkurencje lekkoatletyczne: biegi, skoki, rzuty i chód mają swój początek w 
zachowaniach pradawnych ludzi. Były one w naturalny sposób uprawiane i trenowane przez 
człowieka, który polując musiał biegać, skakać przez przeszkody terenowe oraz rzucać 
oszczepem czy kamieniem. Z biegiem lat, dla rozrywki, człowiek zaczął stosować różne 
formy rywalizacji i wtedy obok sportów walki pojawiły się konkurencje lekkoatletyczne. 

Starożytni Grecy podczas swoich igrzysk wprowadzili konkurencje rzutu dyskiem i biegi na 
krótkim dystansie, nieco później skok w dal z miejsca. Bieg maratoński jest konkurencją 
olimpijską od czasów pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, wprowadzono ją dla 
upamiętnienia wyczynu Filipiadesa, który po zwycięstwie Greków nad Persami w bitwie pod 
Maratonem pobiegł do Aten zanieść tę nowinę. 

 

Piłka ręczna (potocznie pol. szczypiorniak, ang. handball) — zespołowa 
dyscyplina sportu (gra drużynowa), uprawiana na całym świecie – zarówno przez kobiety, 
jak i przez mężczyzn – w której biorą udział dwie ekipy po 7 zawodników każda. Celem gry 
jest wrzucenie – wyłącznie za pomocą rąk –piłki do bramki przeciwnika. Piłka może być 
rzucana, popychana, łapana, uderzana i zatrzymywana. Zawodnicy, oprócz bramkarzy, nie 
mają prawa zrobić więcej niż 3 kroki z piłką w rękach, co wymusza bieg z kozłowaniem i 
liczne podania. Bramkarz wychodząc z pola bramkowego, staje się zwykłym zawodnikiem i 
obowiązują go wtedy takie same prawa jak pozostałych zawodników. 
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