REGULAMIN
XVII Ogólnopolskiej Imprezy Sportowo-Integracyjnej Osób Niepełnosprawnych „Sport
drzemie w Każdym z Nas” Przygodzice 2016

Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
I. Cel Spartakiady
 popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych
 rehabilitacja i podnoszenie sprawności fizycznej
 ożywienie działalności sportowej osób niepełnosprawnych
 integracje ze społeczeństwem
 integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych spoza granic Polski
II. Organizatorzy
 Zespół Szkół Ponad Gimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
Przygodzicach
 Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu,
 Warsztat Terapii Zajęciowej Przygodzice z/s w Ostrowie Wlkp.
 Powiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrowie Wlkp.
Współorganizatorzy:
 Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
 Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
 Urząd Marszałkowski w Poznaniu
 Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu
 Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.
 Urząd Gminy w Przygodzicach
 Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach
 Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Przygodzicach
 Ochotnicza Straż Pożarna w Przygodzicach
 LUKS „Barycz” Przygodzice

w

III. Termin i miejsce
Spartakiada odbędzie się 24 maja 2016 o godzinie 10.00 na obiektach ZSP CKU w
Przygodzicach
IV. Program Spartakiady obejmuje:
 lekką atletykę
 konkurencje rekreacyjne
A konkurencje LA
kobiety

mężczyźni

bieg na 100 m

bieg na 100 m

bieg na 200 m

bieg na 200 m
bieg na 400 m

skok w dal (odbicie z belki)

skok w dal (odbicie z belki)

pchniecie kulą 4 kg

pchnięcie kulą 7,25 kg

rzut piłeczką palantową

rzut piłeczką palantową

sztafeta 4 x 100 m (dwie kobiety + dwóch mężczyzn)
B konkurencje rekreacyjne
kobiety

mężczyźni

rzuty do kosza (10 rzutów z odległ. 2,5 m)

rzuty do kosza (10 rzutów z odległ. 2,5 m)

rzut ringiem na pal
(10 rzutów na pal wysoki 1 m z odległ. 2 m)

rzut ringiem na pal
(10 rzutów na pal wysoki 1 m z odległ. 2 m)

tor przeszkód

tor przeszkód

rzuty lotkami do tarczy
(10 rzutów z odległ. 2,5 m)

rzuty lotkami do tarczy
(10 rzutów z odległ. 2,5 m)

V. Warunki uczestnictwa
W Spartakiadzie startować mogą zawodnicy i zawodniczki z udokumentowaną
niepełnosprawnością oraz badaniem lekarskim (na liście zbiorowej) od 18 roku życia.
Dopuszcza się udział 15-osobowych zespołów, w tym 12 zawodników(czek), 2
opiekunów i 1 kierowca.
12-osobowy zespół zawodników w dowolnej proporcji kobiet i mężczyzn tworzą
członkowie klubów sportowych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy
społecznej, szkół specjalnych – klas życia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności oraz
innych placówek zajmujących się terapią zajęciową osób
niepełnosprawnych.
VI. Limity i ograniczenia startowe.
Na zawodach obowiązują stroje sportowe. Zawodniczy i zawodniczki nie mogą
startować jednocześnie w lekkiej atletyce i rekreacji.
Limity startowe na jednego zawodnika(czkę)
Lekka atletyka
- 1 zawodnik może brać udział w 3 konkurencjach + sztafeta
Rekreacja
- 1 zawodnik może brać udział w 3 konkurencjach
Zespół może wystawić do poszczególnych konkurencji tylko po jednym zawodniku
Zawodnik startujący na 400m nie może startować w biegach na 100 i 200m.
VII. Punktacja
W Spartakiadzie punktowane będzie dziesięć miejsc wg klucza:
I miejsce
11 pkt.
II miejsce
9 pkt.
III miejsce
8 pkt.
IV miejsce
7 pkt.
V miejsce
6 pkt.
VI miejsce
5 pkt.
VII miejsce
4 pkt.
VIII miejsce
3 pkt.
IX miejsce
2 pkt.
X miejsce
1 pkt.

VIII. Sposób przeprowadzenia zawodów i program minutowy podany będzie na
odprawie technicznej w dniu zawodów o godzinie 9.30.
IX. Nagrody
 indywidualnie
 zespołowo

- za miejsca od I do III – medale i dyplomy
- za miejsca od I do III - puchary, nagrody rzeczowe, dyplomy

X. Zgłoszenia
wstępne telefoniczne zgłoszenie zespołu w terminie do 5.05.2016
imienne wg podanego wzoru w terminie do 15 maja 2016 na adres:
Warsztat Terapii Zajęciowej Przygodzice
z/s w Ostrowie Wlkp..
ul. Wiejska 1 63-400 Ostrów Wlkp.
telefon 62 735-62-09 lub mail:luksbarycz@wp.pl
Obowiązuje wpisowe 10,00zł od osoby płatne do dnia 15.05.2016 na konto Bank
Spółdzielczy w Raszkowie. nr 97-8430-0009-0005-0760-0153-9540. Rachunki do odebrania
w dniu imprezy.
XI. Postanowienie końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do drobnych zmian regulaminowych lub
programowych, które będą ogłoszone na odprawie technicznej.
Zastrzeżenia dotyczące sędziowania lub udziału w Spartakiadzie mogą zgłaszać
kierownicy zespołów na piśmie do Komisji Odwoławczej nie później jak 15 minut po
ogłoszeniu wyników przez spikera.
Zaleca się aby uczestnicy posiadali własne identyfikatory, a zespół dużą tablicę z
nazwą drużyny.
Wynik najlepszej drużyny z powiatu brany będzie do punktacji
Współzawodnictwa Sportowo Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego
o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
XII. Ramowy program Spartakiady.
przyjazd i rozlokowanie zespołów, odbiór bonów żywieniowych i
programów minutowych, zapoznanie się z wolontariuszami
godz. 9.30
odprawa techniczna w sali gimnastycznej
godz. 10.00
zbiórka uczestników
godz. 10.15
uroczyste otwarcie Spartakiady
godz. 10.45 – 15.00 zawody w lekkiej atletyce, rekreacji
godz. 12.30 – 16.00 obiad
około godz. 16.00
zakończenie Spartakiady
do godz. 9.30

Komitet Organizacyjny

