
Regulamin 
Olimpiada dla przedszkolaków ŁKS-u Łódź & SP 46  

 

1. Cel: 

•Rozwijanie sprawności fizycznej oraz współpracy i współdziałania w zespole, 

•rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie postawy prozdrowotnej 

•propagowanie kultury fizycznej wśród najmłodszych 

•promowanie sportu jako aktywnego wypoczynku 

•integracja dzieci przedszkolnych 

2. Termin i miejsce: 

Olimpiada zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:  

Etap eliminacyjny: Początek kwietnia, siedziba Szkoły Podstawowej numer 46, Żwirki 11/13, 90-528 

Łódź. Sala gimnastyczna w placówce bądź boisko znajdujące się na terenie Szkoły Podstawowej, 

dokładne miejsce będzie wybrane z uwagą na warunki atmosferyczne. Organizatorzy zobowiązują się 

uprzedzić uczestników o dokładnym terminie i miejscu, najpóźniej do dnia 31 marca 2019 roku.  

Etap finałowy: Koniec kwietnia, obiekty treningowe klubu sportowego ŁKS-u Łódź przy ul. Minerskiej. 

Finał nie potrwa dłużej niż 3 godziny, będzie on połączony z mini piknikiem dla najmłodszych. 

Przewidziany czas: od 10.00-13.00.  

3. Konkurencje: 

KONKURENCJE / ETAP ELIMINACYJNY :  

Sala gimnastyczna lub boisko przy szkole SP 46  

 

1.Pająk z piłką: Cała drużyna z punktu A do punktu B będzie musiała przenieść piłkę na brzuchu, 

podpierając się oburącz. Piłka nie może spaść na ziemię, jeśli tak się stanie, zawodnik zaczyna 

przenoszenie od nowa. Uczestnik po dotarciu do mety, musi podpiec do kolejnego uczestnika i podać 

mu piłkę. Konkurencja kończy się, gdy cała drużyna wykona zadanie. Wygrywa ta grupa, która zrobi 

to najszybciej.  

2. Podaj piłkę dalej: Każdy ustawia się gęsiego i musi podawać sobie piłkę różnymi sposobami. 

Najpierw nad głową, później przez skręt tułowia, następnie dołem, stojąc w rozkroku. Wygrywa 

drużyna, która najszybciej poda sobie piłkę wszystkimi sposobami, w odpowiedniej kolejności. W 

przypadku, gdy piłka upadnie na ziemię, konkurencje należy zacząć od nowa. Ostatni zawodnik, 

któremu zostanie podana piłka, podbiega do osoby stojącej na początku rzędu i przekazuje piłkę.  

3. Slalom z piłką: Zawodnicy ustawiają się w rzędzie, przed rozłożonymi pachołkami. Każdy zawodnik 

musi przebiec z piłką, kopiąc ją i omijając odpowiednio pachołki. Przewrócenie lub dotknięcia 

pachołka skutkuje rozpoczęciem konkurencji od nowa. Czas decyduje, która drużyna pierwsza 

wykona zadanie i otrzyma najwięcej punktów.  



4. Odbijanie piłki : Każda drużyna wybiera trzech przedstawicieli, którzy po kolei będą odbijać piłkę 

jedną nogą. Celem jest wykonanie jak najwięcej ilości odbić pod rząd. Za każde odbicie drużyna 

dostaje jeden punkt, jeśli piłka upadnie na ziemie zawodnikowi, traci on możliowść dalszego 

odbijania i wówczas może rozpocząć odbijanie kolejny członek z drużyny. Liczba punktów jest 

sumowana z każdego uczestnika z zespołu.  

5. Skoki z piłką: Każda grupa kolejny raz wyznacza trzech przedstawicieli, każdy z nich będzie musiał 

wykonać podskoki z piłką, która zostanie umieszczona między kolanami. Jeden skok równa się jeden 

punkt. Jeśli piłka upadnie na ziemię, uczestnik traci możliwość brania dalszego konkurowania i 

rozpoczyna skoki kolejny zawodnik z drużyny. Suma punktów wszystkich trzech przedstawicieli 

zostanie na koniec zsumowana.  

 

KONKURENCJE ETAP FINAŁOWY 

Boisko na obiektach sportowych przy „Minerskiej” 

Na początku zostaną powtórzone wszystkie konkurencje z etapu eliminacyjnego, następnie 

uczestnicy podejmą nowe wyzwania.  

1.Pająk z piłką: Cała drużyna z punktu A do punktu B będzie musiała przenieść piłkę na brzuchu, 

podpierając się oburącz. Piłka nie może spaść na ziemię, jeśli tak się stanie, zawodnik zaczyna 

przenoszenie od nowa. Uczestnik po dotarciu do mety, musi podpiec do kolejnego uczestnika i podać 

mu piłkę. Konkurencja kończy się, gdy cała drużyna wykona zadanie. Wygrywa ta grupa, która zrobi 

to najszybciej.  

2. Podaj piłkę dalej: Każdy ustawia się gęsiego i musi podawać sobie piłkę różnymi sposobami. 

Najpierw nad głową, później przez skręt tułowia, następnie dołem, stojąc w rozkroku. Wygrywa 

drużyna, która najszybciej poda sobie piłkę wszystkimi sposobami, w odpowiedniej kolejności. W 

przypadku, gdy piłka upadnie na ziemię, konkurencje należy zacząć od nowa. Ostatni zawodnik, 

któremu zostanie podana piłka, podbiega do osoby stojącej na początku rzędu i przekazuje piłkę.  

3. Slalom z piłką: Zawodnicy ustawiają się w rzędzie, przed rozłożonymi pachołkami. Każdy zawodnik 

musi przebiec z piłką, kopiąc ją i omijając odpowiednio pachołki. Przewrócenie lub dotknięcia 

pachołka skutkuje rozpoczęciem konkurencji od nowa. Czas decyduje, która drużyna pierwsza 

wykona zadanie i otrzyma najwięcej punktów.  

4. Odbijanie piłki : Każda drużyna wybiera trzech przedstawicieli, którzy po kolei będą odbijać piłkę 

jedną nogą. Celem jest wykonanie jak najwięcej ilości odbić pod rząd. Za każde odbicie drużyna 

dostaje jeden punkt, jeśli piłka upadnie na ziemie zawodnikowi, traci on możliwość dalszego 

odbijania i wówczas może rozpocząć odbijanie kolejny członek z drużyny. Liczba punktów jest 

sumowana z każdego uczestnika z drużyny.  

5. Skoki z piłką: Każda grupa kolejny raz wyznacza trzech przedstawicieli, każdy z nich będzie musiał 

wykonać podskoki z piłką, która zostanie umieszczona między kolanami. Jeden skok równa się jeden 

punkt. Jeśli piłka upadnie na ziemię, uczestnik traci możliwość brania dalszego konkurowania i 

rozpoczyna skoki kolejny zawodnik z drużyny. Suma punktów wszystkich trzech przedstawicieli 

zostanie na koniec zsumowana.  

6. Rzuty karne do bramki: każda drużyna z wyznaczonej odległości celuje do bramki. Jednemu 

zawodnikowi przysługuje oddanie jednego rzutu, jeśli piłka trafi w bramkę, zespół otrzymuje punkt.  



7. Bieg na czas z piłką: Zespół wybiera parę ochotników, którzy wezmą udział w konkurencji. 

Przedstawiciele danego zespołu będą musieli wykonać bieg na czas, podczas biegu ochotnicy muszą 

podawać sobie piłkę, biegnąc na przeciwko siebie. Piłkę należy podać w określonych punktach, tam 

gdzie będą stać pachołki. Wygrywa para, która uzyska najlepszy czas.  

8. Pachołkowe kręgle: Drużyna wyznacza jednego przedstawiciela, który będzie musiał zbić wszystkie 

pachołki kopiąc piłkę i celując nią w pachołkowe kręgle. Zawodnik, który zrobi to szybciej, wygrywa i 

otrzymuje najwięcej punktów.  

9. KONKURENCJE DLA DWÓCH DRUŻYN O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE PKT: Odbijanie piłki główką: Każda 

drużyna wybiera jednego przedstawiciela, który w konkurencji będzie odbijał piłkę główką, im więcej 

odbić, tym więcej punktów. Jeśli piłka upadnie na ziemie, kończy się konkurencja i możliwość 

wykonywania dalszych odbić.  

10. KONKURENCJA DLA DWÓCH DRUŻYN O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE PKT: Zbijak piłką: dwie drużyny 

uczestniczą w zabawie „zbijaka” . Wygrany zespół dostaje nadprogramową ilość punktów. 

W przypadku remisów, będą przewidziane dogrywki, organizator wylosuje konkurencję, która 

zostanie potraktowana jak runda dogrywkowa.  

4. Nagrody: 

- dla wszystkich drużyn drobny upominek klubowy 

- dla dwóch najlepszych przedszkoli oprócz upominków zostaną zorganizowane zajęcia dydaktyczne o 

zdrowym żywieniu prowadzone przez klub ŁKS Łódź, piłkarzy pierwszej drużyny. 

5. Organizatorzy: 

- klub ŁKS Łódź sp. z. o. o  

- Szkoła Podstawowa numer 46 w Łodzi  

6. Warunki uczestnictwa 

- każde zainteresowane przedszkole musi wysłać maila zgłoszenhiowego na adres: 

milena.chmielecka@lkslodz.pl  

-Mail musi zawierać następujące treści: Pełną nazwę placówki przedszkolnej, dane koordynatora z 

ramienia danego Przedszkola.  

-Każde przedszkole musi wyznaczyć drużynę przedstawicieli, składającą się z 10 osób, a w niej mogą 

być zarówno chłopcy, jak i dziewczynki.  

- Przedszkole zobowiązuje się do przesłania listy uczestników drużyn oraz wypełnienia i dostarczenia 

organizatorowi (może być w sposób elektroniczny) formularzy zgód RODO na przetwarzanie danych 

osobowych oraz zgody na wykorzystywanie wizerunku dzieci. Taki formularz musi zostać wypełniony 

przez prawnych opiekunków nieletnich uczestników olimpiady.  

-Uczestnicy muszą mieć sportowy strój, w tym obuwie.  

-Terminy olimpiady i wszelkie inne sprawy organizacyjne będą wyjaśniane w sposób indywidaulny z 

każdym przedszkolem.  

-W olimpiadzie może wziąć udział max 20 przedszkoli, a o ich udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń.  

mailto:milena.chmielecka@lkslodz.pl


- Zgłoszenia można wysyłać do 15 marca.  

- Jeśli rekrutacja zakończy się przed powyższym terminem, klub zobowiązuje się o tym publicznie 

poinformować.  

- Dokładna punktacja za odpowiednie konkurencje zostanie przesłana koordynatorom indywidualnie 

drogą elektroniczną/mailową.  

7. Postanowienia końcowe 

-Klub zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i jego postanoweń bez składania wyjaśnień 

uczestnikom bądź innym podmiotom.  

-Klub zastrzega sobie możliwość przełożenia realizacji olmpiady na inny miesiąc ze względów 

technicznych/ organizacyjnych lub atmosferycznych.  

- Niniejszy regulamin znjaduje się na oficjalnej stronie klubu ŁKS Łódź: www.lkslodz.pl  

 

http://www.lkslodz.pl/

