Konkurencje druŜynowe:
Piłka noŜna: zespoły pięcioosobowe w dwóch kategoriach wiekowych:
 szkoła podstawowa klasy IV-VI i gimnazjalna
Mecze eliminacyjne wszystkich kategoriach odbędą się 1 czerwca br.
W kaŜdej z kategorii wiekowych zostaną utworzone grupy, w których gra kaŜdy z
kaŜdym. Zwycięzcy grup stoczą walkę o najwyŜsze miejsca.
Szczegóły zostaną podane na odprawie technicznej. Mecze piłki noŜnej odbędą się na
boisku otwartym i w sali gimnastycznej bez względu na warunki atmosferyczne.
Piłka siatkowa: Gimnazjum - zespoły sześcioosobowe mieszane. Na boisku muszą się
znajdować zawsze 3 dziewczynki i 3 chłopców.
Szkoła podstawowa – mini piłka siatkowa – z podziałem na dziewczynki i
chłopców. Wg przepisów do mini siatkówki.
Mecze na boisku plenerowym lub w razie niepogody w sali gimnastycznej, do 2
wygranych setów, set do 25 punktów. Rozgrywki eliminacyjne odbędą się w grupach
dnia 1 czerwca br. Zwycięzcy grup stoczą walkę o pierwsze miejsce. W przypadku
rozgrywek na hali zawody odbędą się systemem pucharowym, obowiązuje tam
zmienne obuwie sportowe z jasnymi spodami.
Konkurencje indywidualne:
Pływanie: w dwóch kategoriach wiekowych, z podziałem na męŜczyzn i kobiety:
 szkoła podstawowa
 gimnazjum
Zawody odbędą się dnia 8 maja br. na Krytej Pływalni. Konkurencje w stylu
klasycznym, grzbietowym, dowolnym, dystans 25 metrów (SP) i 50 metrów (Gim),
kaŜdy z zawodników moŜe wystartować tylko w jednej konkurencji, o kolejności
decyduje osiągnięty czas.
Sztafeta – SP – 6x 25m, Gim – 6x50m (z podziałem na chłopców i dziewczęta)
Konkurencje biegowe: Bieg na 60m - w dwóch kategoriach wiekowych z podziałem na
męŜczyzn
i kobiety:
 szkoły podstawowe
 gimnazja
Zawody odbędą się dnia 1 czerwca br. na bieŜni. O kolejności decyduje osiągnięty
czas.
Tenis stołowy:
Indywidualny - zawody zostaną rozegrane dnia 1 czerwca br. z podziałem na kobiety i
męŜczyzn
w kategoriach:
 szkoły podstawowe
 gimnazja
DruŜynowy: W zawodach biorą udział zespoły złoŜone z uczniów jednej szkoły/parafii w
kategorii dziewcząt i chłopców w składzie: 2 dziewcząt (+1 rezerwowa) lub 2 chłopców
(+1 rezerwowy). Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
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Zawodnicy będą rywalizować w Salach gimnastycznych i na boiskach szkolnych. Mecze będą
rozgrywane do trzech wygranych setów (set do 11 punktów). Schemat rozgrywek zostanie
przedstawiony na odprawie technicznej.
19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu przed
rozpoczęciem zawodów.
Dodatkowe informacje:
- Dla poszczególnych zawodników przewidziane są dyplomy oraz medale. Najlepsza
reprezentacja otrzyma puchar a trzy najlepsze wyłonione podczas Parafiady Regionalnej w
Myszyńcu - prawo uczestnictwa w XXIV Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i MłodzieŜy w
Warszawie. Szczegóły na www.parafiada.pl
- Proszę zwrócić uwagę na kulturalne zachowanie i zasadę fairplay, za uŜycie wulgaryzmów
zawodnicy będą ponosić kary do dyskwalifikacji włącznie.
- Wytypowanie zawodników i druŜyn powinno się odbyć na podstawie klasyfikacji
indywidualnej
i zespołowej

UWAGA!
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletnie wypełnionej drukowanymi
literami oryginalnej „KARTY ZGŁOSZENIA” wraz z datą urodzenia kaŜdego uczestnika
Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do 31
e-mailową
na
podany
niŜej
adres:
marca
2012
roku
drogą
parafiadaregionalna.myszyniec@op.pl
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