REGULAMIN ORLIKOWEJ LIGI MISTRZÓW - £ÓDZKIE 2017

GRY I ZABAWY
1) DRUÝYNA I ZAWODNICY
Aby wzi¹æ udzia³ w Lidze dru¿yna szkolna przed przyst¹pieniem do Ligi jest zobowi¹zana przedstawiæ
Organizatorowi Ligi listê zg³oszeniow¹ do dnia 01.04.17. Zawodnicy zobowi¹zani s¹ do posiadania zgody
rodziców na udzia³ w Lidze oraz sprzêtu sportowego na grê na sztucznym boisku trawiastym, a tak¿e aktualnej
legitymacji szkolnej w celu ewentualnej weryfikacji danych. Wszyscy zawodnicy dru¿yny w miarê mo¿liwoœci
winni posiadaæ jednolite koszulki. Dru¿yna sk³ada siê z nastêpuj¹cej liczby zawodników : klasy I
4 dzw i 4 ch³, klasy II 4 dzw i 4 ch³, klasy III 4 dzw i 4 ch³, klasy IV 4 dzw i 4 ch³ .
W ka¿dym roczniku mo¿e byæ 1 rezerwowa dziewczynka i jeden rezerwowy ch³opiec.

2) ZASADY ROZGRYWEK
Zawody Eliminacyjne odbywaj¹ siê na boiskach typu Orlik. W wyj¹tkowych sytuacjach mog¹ odbywaæ siê na
boiskach wielofunkcyjnych ze sztuczna nawierzchni¹ lub naturalna traw¹. Wyœcigi musza przebiegaæ zgodnie
z opisem Gier i Zabaw. Szczegó³owe przepisy dotycz¹ce sêdziowania ka¿dorazowo okreœla Komisja Sêdziowska
danych zawodów. O kolejnoœci zespo³ów decyduje czas wykonania konkurencji, który jest punktowany pierwotnie.
Nastepnie Komisja Sêdziowska odejmuje punkty karne za ewentualne b³êdy techniczne pope³nione w trakcie
Zabawy. Na tej podstawie ustala kolejnoœc koñcowa po ka¿dym wyœcigu.

3) OPIS KONKURENCJI
KLASA I
1. Wyœcig z kó³kiem ringo.
Przybory: 2 stojaki, kó³ko ringo.
Zawodnik z kó³kiem ringo startuje na sygna³ prowadz¹cego, obiega stojak ustawiony na pó³metku, biegnie
powracaj¹c na miejsce startu, przekazuje kó³ko nastêpnemu zawodnikowi (przekazanie za lini¹ mety).
2. Bieg z pi³k¹ lekarsk¹ 1 kg.
Przybory: pi³ka lekarska 1 kg, kó³ko ringo.
Na sygna³ zawodnik biegnie z pi³ka lekarska w kierunku pó³metka, zostawia pi³kê w ringo – wraca na liniê startu,
bieg rozpoczyna nastêpny zawodnik, który zabiera pi³kê z pó³metka i przekazuje j¹ kolejnemu zawodnikowi za lini¹
startu.
3. „Sadzenie ziemniaków”.
Przybory: 3 woreczki, 3 kó³ka ringo, stojak.
Zawodnik biegnie z trzema woreczkami w kierunku pó³metka wk³adaj¹c kolejno woreczki do kó³ek ringo, okr¹¿a
stojak i wraca na liniê startu, upowa¿niaj¹c do biegu nastêpnego zawodnika, który zbiera woreczki.
4. Rzuty do celu.
Przybory: 8 woreczków, ko³o hula-hop.
Zawodnik startuje na sygna³ , dobiega na do wyznaczonego lini¹ miejsca ( 2 m od ko³a) i rzuca do celu (ko³a
hula-hop) jeden raz. Nastêpnie wraca na liniê startu, upowa¿niaj¹c do startu kolejn¹ osobê.
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KLASA II
1. Przenoszenie kó³ek ringo.
Przybory: 2 pacho³ki, 8 sztuk kó³ek ringo.
Na sygna³ zawodnik biegnie do pierwszego pacho³ka, na którym znajduj¹ siê w³o¿one kó³ka ringo (pacho³ek
znajduje siê w po³owie odleg³oœci od pó³metka), bierze pierwsze kó³ko, biegnie do pacho³ka na pó³metku, wk³ada
na nie kó³ko ringo i po prostej wraca na liniê startu, upowa¿niaj¹c do startu nastêpn¹ osobê.
2. Wyœcig z przenoszeniem pi³ki tenisowej.
Przybory: pi³ka tenisowa, kó³ko ringo, 2 stojaki.
Zawodnik startuje z pi³k¹ tenisow¹, zostawia j¹ w kó³ku ringo u³o¿onym w po³owie odleg³oœci od pó³metka,
biegnie dalej obiegaj¹c stojak na pó³metku, wracaj¹c zabiera pi³kê i podaje j¹ nastêpnemu zawodnikowi.
3. Wyœcig z p³otkami.
Przybory: p³otek LA, pi³ka lekarska 1 kg, 2 kó³ka ringo.
Zawodnik startuje na sygna³, przechodzi pod p³otkiem (wys. 62 cm) ustawionym w po³owie odleg³oœci od pó³metka,
dobiega do pó³metka, przek³ada pi³kê lekarska z prawej na lew¹ stronê i wraca na start, upowa¿niaj¹c bo biegu
nastêpnego zawodnika.
4. Prowadzenie pi³ki kijem do unihokeja.
Przybory: 2 stojaki, kij do unihokeja, pi³eczka do unihokeja, ko³o hula-hop.
Zawodnik prowadzi kijem pi³eczkê do unihokeja, na pó³metku zostawia pi³kê razem z kijem w kole hula-hop,
wraca na start. Kolejny zawodnik biegnie na pó³metek, zabiera kij i prowadzi pi³eczkê na liniê startu. Za lini¹
nastêpuje przekazanie przyborów.
KLASA III
1. Przek³adanie pi³ek z prawej na lew¹ stronê.
Przybory: 2 pi³ki no¿ne, 4 kó³ka ringo, stojak.
Na sygna³ zawodnik dobiega do pi³ki u³o¿onej w kó³ku ringo i przek³ada j¹ z lewej strony na praw¹ do kó³ka ringo,
to samo czyni z drug¹ pi³k¹ . Biegnie do pó³metka, okr¹¿a stojak i wracaj¹c przek³ada pi³ki z prawej strony na lew¹.
2. Skoki na pi³ce z uszami.
Przybory: pi³ki z uszami, stojak.
Zawodnik przed lini¹ startu siedzi na pi³ce trzymaj¹c j¹ za „uszy”. Na sygna³ zaczyna przemieszczaæ siê skokami
w kierunku pó³metka, okr¹¿a stojak i wraca w ten sam sposób. Za lini¹ startu nastêpuje przekazanie pi³ki i
konkurencjê powtarza kolejny zawodnik.
3. Przeskoki przez p³otki.
Przybory: 2 ma³e p³otki (wys. 30 cm), 1 du¿y p³otek (wys. 62 cm), stojak.
Zawodnik startuje na sygna³, wykonuje przeskok przez ma³y p³otek, przejœcie pod du¿ym p³otkiem i znów przeskok
przez ma³y p³otek. Obiega stojak na pó³metku i wraca na liniê startu, upowa¿niaj¹c do biegu kolejnego zawodnika.
P³otki ustawione s¹ w odleg³oœci co 3 metry.
4. Zamiana woreczka na pi³kê tenisow¹.
Przybory: woreczek, pi³ka tenisowa, 2 kó³ka ringo.
Zawodnik startuje trzymaj¹c woreczek, dobiega do pó³metka, w wolnym kó³ku po lewej stronie zostawia woreczek,
zabiera pi³kê tenisow¹ z kó³ka po prawej stronie i z ni¹ wraca na start. Przekazuje j¹ kolejnemu zawodnikowi, który
biegnie na pó³metek, zostawia j¹ w wolnym kó³ku po prawej stronie, a zabiera woreczek z kó³ka po lewej stronie.
Wraca na start i przekazuje kolejnemu
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KLASA IV
1. Zbieranie pi³ek tenisowych /wyznaczone pole 4m x4m/
Przybory i sprzêt: pi³ki tenisowe, kosz, ³aweczki wyznaczaj¹ce pole.
Przebieg: sêdzia wysypuje z kosza pi³ki (ok. 150 sztuk), na sygna³ dru¿yna zbiera pi³ki i wk³ada je do kosza.
O zwyciêstwie decyduje krótszy czas zbieranych pi³ek.
Ustawienie pocz¹tkowe: wszyscy zawodnicy stoj¹ w miejscu wyznaczonym przez sêdziego, po bokach „pola”
z jednej strony dziewczynki, z drugiej ch³opcy.
Uwaga! Nie wolno zbieraæ pi³ek w koszulkê.
2.Skoki na pi³ce z uszami slalomem
Przybory: pi³ki z uszami, 3 stojaki lub pacho³ki
Przebieg: na sygna³ zawodniczka siada na pi³ce, trzymaj¹c j¹ za „uszy” i skokami slalomem przemieszcza siê w
kierunku pó³metka, okr¹¿a pó³metek, wraca na liniê startu, skacz¹c na pi³ce te¿ slalomem. Skoki rozpoczyna
nastêpny zawodnik.
Uwaga! Slalom tworz¹ 3 stojaki lub pacho³ki, ustawione w odleg³oœci 3 metrów.
3.Wyœcig z u³o¿eniem cyfr od 8 – 1
Przybory: pi³ki edukacyjne – komplet, ³aweczki ustawione w kwadrat 4 x 4 m (jedna ³awka u³o¿ona jest na boku).
Przebieg: na sygna³ pierwsza zawodniczka pokonuje dystans do miejsca, gdzie roz³o¿one s¹ pi³ki edukacyjne,
szuka pi³ki z cyfr¹ „8” i uk³ada w wyznaczonym miejscu na odwróconej ³awce, wraca na start, sk¹d wybiega
nastêpny zawodnik, który szuka cyfry „7” itd. Konkurencja koñczy siê, gdy zostanie u³o¿ony ci¹g cyfr od 8 do 1.
4.Bieg z przeskokami zawrotnymi przez ³aweczkê
Przybory: ³aweczka gimnastyczna, 2 kó³ko ringo, 2 pi³ki lekarskie 1 kg
Przebieg: na sygna³ zawodniczka dobiega do ³awki ustawionej wzd³u¿ toru poruszania siê, k³adzie d³onie w
po³owie d³ugoœci ³aweczki tak, aby nogi nie wystawa³y poza ³awkê i wykonuje trzy przeskoki zawrotne przez
³aweczkê (³aweczka znajduje siê w po³owie odleg³oœci od pó³metka), nastêpnie dobiega do dwóch kó³ek ringo
znajduj¹cych siê na pó³metku w odleg³oœci ok. metra i przenosi pi³kê lekarsk¹ z prawego kó³eczka ringo na lewe;
nastêpnie wraca po prostej na liniê startu, upowa¿niaj¹c do biegu nastêpnego zawodnika, który wykonuje takie
same czynnoœci jak poprzedni, ale przenosi pi³kê z lewej strony na praw¹.
Uwaga! Przeskoki przez ³aweczkê musz¹ byæ wykonane z odbicia obunó¿.

INTERPRETACJA REGULAMINU
Wszelkie protesty i zastrze¿enia nale¿y zg³aszaæ w trakcie rozgrywania meczów lub przed jego rozpoczêciem.
Rozpatrywane one bêd¹ przez sêdziego g³ównego zawodów oraz przedstawiciela Organizatora.
We wszystkich sprawach dotycz¹cych Ligi, a nie ujêtymi w Regulaminie decyzje podejmie Organizator.
W spornych sytuacjach Organizator zastrzega sobie w³asn¹ interpretacjê regulaminu. Organizator Ligi zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w uzasadnionych przypadkach.

*Wszyscy uczestnicy Fina³ów Wojewódzkich otrzymaj¹ Puchary, Medale, Dyplomy oraz nagrody i upominki rzeczowe w miare posiadanych
œrodków.

