
 

 

   
 

 

 

 

 

III Spartakiada Korczakowska "Sportowy Zawrót Głowy" 

Pod Honorowym Patronatem 

                                        Prezydenta Miasta Radomia 

Pana Radosława Witkowskiego 

Patronat medialny: TV Dami,  

 

 
Organizator: 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Radomiu Al. Grzecznarowskiego15. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Osób Z Niepełnosprawnością „Korczak I My”   

 

Termin: 

 23 maja 2017 r. 

 

Miejsce: 

 Płyta główna stadionu MOSiR ul. Narutowicza.9. 

 

Cel imprezy: 

 

  prezentacja możliwości sportowych uczniów szkolnictwa specjalnego oraz uczniów szkół 

masowych, 

 propagowanie aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu sportowym i kulturalnym, 

 rozpowszechnianie idei  sportu  i szeroko pojętej rekreacji na terenie miasta Radomia               

i województwa mazowieckiego oraz integracji  ze środowiskiem lokalnym.  

 

Uczestnicy: 

 

-uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

-uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, 

-uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną poruszający się na wózku. 



 

 

Program Spartakiady: 

 

9.30-10.00- Przemarsz  

10.00 -10.30 – Ceremonia Otwarcia Spartakiady 

10.30 -13.00- Rozpoczęcie konkurencji sportowo-rekreacyjnych 

13.00 -14.00– Ceremonia Zakończenia. Wręczenie dyplomów i nagród  

 

Punkty: 

 

 informacyjno- rekrutacyjny 

 medyczny (pielęgniarka szkolna lub pogotowie) 

 kulinarny 

 

Konkurencje sportowe: 

 

1. Bieg na 400m 

2. Bieg na 50m 

3. Trójskok (technika dowolna) 

4. Martwy ciąg 

5. Rzut piłką lekarską 

6. Tor przeszkód 

7. Rzuty na bramkę 

8. Rzuty woreczkiem 

9. Boccia 

 

 

Kategorie wiekowe i grupy sprawnościowe: 

 

W spartakiadzie mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający zgodę od lekarza na udział                

w zawodach. 

W konkurencjach LA (1,2,3,5) będzie obowiązywał podział na dziewczynki i chłopców. 

 

 



 

 

Sposób rekrutacji: 

 

W Spartakiadzie może wziąć udział  do10 reprezentantów danej szkoły. 

Każdy zawodnik może wziąć udział w dwóch  konkurencjach sportowych.  

Poszczególne konkurencje przeprowadzone będą równolegle podczas trwania imprezy                   

a zawodnicy będą mogli w nich brać udział w wybranej przez siebie kolejności. 

Każdy zawodnik będzie miał prawo zaprezentować się we wszystkich z rozgrywanych 

konkurencjach jednak w kwalifikacji ogólnej będzie mógł być brany pod uwagę jedynie           

w dwóch konkurencjach indywidualnych zaznaczonych na zgłoszeniu. 

 

 Nagrody:  

 

Uczestnicy poszczególnych konkurencji będą premiowani w postaci nagród , dyplomów         

i wyróżnień. 

 

Sprawy organizacyjne: 

 

Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek podczas zawodów. Każdy zawodnik zobowiązany 

jest do zabrania własnego ubrania i obuwia sportowego. Organizator zastrzega sobie 

możliwość zmiany w programie. Pozostałe sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga 

organizator. 

Instytucja zgłaszająca uczestników imprezy ponosi koszty przejazdu, uczestnicy pozostają 

pod stałą opieką swoich opiekunów. 

Wszystkich uczestników bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 

w przemarszu. 

Trasa przemarszu: 

9.15- zbiórka SOSW ul. Grzecznarowskoego 15 

9.30-Przemarsz ul. Grzecznarowskiego, Kościuszki, Narutowicza 

10.00- – Ceremonia Otwarcia Spartakiady 

Zgłoszenia zawodników prosimy przesyłać do Marty Zwierzyk pocztą elektroniczną             

e-mail: naszkorczak5@op.pl w terminie do 20.05.2017r. Zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika Spartakiady proszę złożyć przed rozpoczęciem imprezy  w punkcie 

informacyjno-rekrutacyjnym. W razie pytań proszę o kontakt  tel. 518-866-602. 

mailto:naszkorczak5@op.pl

