
SPRAWNY WUEFISTA 

I. Termin i miejsce Konkursu 

− 12-13.06.2021 r. (sobota i niedziela) godz. 9:00-18:00 na obiektach MOSiR 
w Sieradzu, ul. Sportowa 1. 

II. Cele Konkursu 

− popularyzacja zabawy, jako formy ogólnorozwojowej aktywności ruchowej 
i budowania relacji międzyludzkich, 

− popularyzacja sportu, w szczególności: biegów na orientację, ringo, tenisa 
stołowego, badmintona, elementów tenisa ziemnego, 

− integracja nauczycieli wychowania fizycznego poprzez wspólną zabawę, wymianę 
doświadczeń zawodowych. 

III. Uczestnictwo 

− nauczycielki i nauczyciele wychowania fizycznego, 

− każda uczestniczka i uczestnik zobowiązani są do podpisania oświadczenia 
dotyczącego stanu zdrowia oraz RODO, 

− udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają: obsługę sędziowską 
i wolontariuszy, opiekę medyczną, serwis kawowy oraz odpłatnie ciepłe posiłki, 

− Uczestnicy zgłaszają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w aplikacji 

FORMS (LINK). 

IV. Sposób przeprowadzenia 

Konkurs „SPRAWNY WUEFISTA” składa się z 5 dyscyplin sportowych:  

• bieg na orientację 

• tenis ziemny 

• tenis stołowy 

• badminton 

• ringo 
 
 Konkurs będzie miał charakter rekreacyjno – integracyjny, promujący zdrowy 
styl życia, a przede wszystkim upowszechniający ww. dyscypliny sportowe. Każdy 
uczestnik startując w poszczególnych dyscyplinach sportowych zajmuje określone 
miejsca i zdobywa punkty. Suma zdobytych punktów pozwoli organizatorom wyłonić 
trzech zwycięskich nauczycieli w kategorii: Kobiet i Mężczyzn. Poszczególne dyscypliny 
sportowe rozgrywane będą zgodnie z  harmonogramem Konkursu (załącznik nr 1). 
 
1. Bieg na orientację odbędzie się na dystansie ok. 4 km z zaliczeniem 10 punktów 
kontrolnych oznaczonych na mapie trasy (każdy uczestnik otrzyma mapę przed 
startem (zaliczenie punktu kontrolnego przez wbicie pieczątki do mapy). Start i meta 
usytuowane będą na płycie boiska „A” MOSiR w Sieradzu. Pomiar czasu oparty będzie 
o zegar zbiorczy z dokładnością do +/– 1 s. Ominięcie punktu kontrolnego (brak 
pieczątki) skutkować będzie dodaniem karnej 1 min do uzyskanego przez startującego 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5YKHhlB2Q0CHjEaoNa2xSFJLmfpTsSFLmVG7UOeR7HRUOUkzTEMyTEpSS1dSSDY2U0NITjdGUTYwVi4u


czasu. Wszystkie szczegółowe ustalenia i zasady przeprowadzenia konkurencji zostaną 
przedstawione uczestnikom przed startem.  
 
2. Tenis ziemny zasygnalizowany będzie torem przeszkód usytuowanym na kortach 
tenisowych i składał się będzie z następujących elementów: slalomu, wahadła, drabinki 
koordynacyjnej oraz rzutów do celu. O wyniku decydował będzie czas pokonania toru. 
Wszystkie szczegółowe ustalenia i zasady przeprowadzenia konkurencji zostaną 
przedstawione uczestnikom przed startem. 
 
3. Tenis stołowy to turniej przeprowadzony zgodnie z przepisami PZTS w formie 
pucharowej lub grupowej (w zależności od liczby uczestników). Wszystkie szczegółowe 
ustalenia i zasady przeprowadzenia konkurencji zostaną przedstawione uczestnikom 
przed startem. 
 
4. Badminton to turniej przeprowadzony zgodnie z przepisami PZB w formie 
pucharowej lub grupowej (w zależności od liczby uczestników). Wszystkie szczegółowe 
ustalenia i zasady przeprowadzenia konkurencji zostaną przedstawione uczestnikom 
przed startem. 
 
5. Ringo to turniej przeprowadzony zgodnie z przepisami PTR w formie pucharowej  
lub grupowej (w zależności od liczby uczestników). Wszystkie szczegółowe ustalenia  
i zasady przeprowadzenia konkurencji zostaną przedstawione uczestnikom przed 
startem. 
  
Każda dyscyplina sportu będzie kończyła się dla uczestników krótkim seminarium 
metodycznym. Uczestnicy seminariów otrzymają materiały szkoleniowe 
i zaświadczenia o odbyciu formy doskonalenia zawodowego wystawione przez WODN 
w Sieradzu. 
 
 Wszystkie sporne sprawy, nie ujęte w przepisach i regulaminie Konkursu, 
rozstrzygają organizatorzy. Koordynatorami odpowiedzialnymi za organizację 
poszczególnych dyscyplin są: 

➢ bieg na orientację – Tomasz Kuś 
➢ tenis ziemny – Tomasz Kuś 
➢ tenis stołowy – Bogdan Pakuła 
➢ badminton –  Mariusz Wojnowicz 
➢ ringo – Michał Sieczkowski 

V. Zgłoszenia 

Zapisy do Konkursu przyjmują organizatorzy do 06. 06. 2021 r. w aplikacji FORMS (LINK). 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mail:    tkus@wodnsieradz.edu.pl  
lub telefoniczny: 43 822 36 91 (wew. 204) 
 
Obowiązują limity zgłoszeń w poszczególnych kategoriach – maksymalnie  łącznie 64 
uczestników i uczestniczek. 
Miejsce zbiórki i punkt odprawy przed Konkursem: MOSiR Sieradz ul. Sportowa 1 
(zadaszona trybuna) 12 czerwca 2021 r., godz. 9.00. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5YKHhlB2Q0CHjEaoNa2xSFJLmfpTsSFLmVG7UOeR7HRUOUkzTEMyTEpSS1dSSDY2U0NITjdGUTYwVi4u
mailto:tkus@wodnsieradz.edu.pl


 

VI. Organizatorzy 

Organizatorami Konkursu są MOSiR w Sieradzu oraz WODN w Sieradzu.  
Konkurs zostanie przeprowadzony w reżimie sanitarnym, obowiązującym w dniach 
zawodów.  
 

 


