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Olimpiada Seniorów 

Komarów-Osada 2016 

 

CELE 

 Popularyzacja sportu i rekreacji wśród seniorów, 

 Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy, 

 Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego, 

 Podniesienie sprawności fizycznej seniorów gminy. 

 Integracja międzypokoleniowa 
 

ORGANIZATORZY 

 Klub Seniora „Legenda” 

 Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze 

 Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie. 

 Jednostka OSP w Komarowie-Osadzie. 
 

TERMIN I MIEJSCE 

Olimpiada Seniora odbędzie się 24 lipca 2016 roku (niedziela) na boisku sportowym przy Szkole 

Podstawowej w Komarowie-Osadzie. Uroczyste otwarcie olimpiady nastąpi o godz. 15
00

  

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W dniu zawodów zawodnicy mogą zapisać się do konkurencji na pół godziny przed 

rozpoczęciem w biurze zawodów  

2. Zawodnicy startują w strojach sportowych, 

3. Jeden zawodnik może startować w więcej niż jednej konkurencji, 

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Samorządowym Ośrodku Kultury - Biblioteka pod 

numerem tel; 84 615 32 19. 

NAGRODY 

1. Za zajęcie I – III miejsca w konkurencjach indywidualnych zawodnicy otrzymują medale 

i dyplomy, 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy lub przedmioty zawodników i innych 

uczestników zawodów, 

2. Organizator zastrzega sobie zmianę ilości konkurencji 

 

KONKURENCJE INDYWIDUALNE 

 

1. Rowerowy tor przeszkód 

Konkurencja polega na przejechaniu na rowerze dystansu ok. 100 metrów z przeszkodami: Slalom 

między pachołkami, „ósemka”, w czasie jazdy rzut piłeczką do celu, O kolejności zajętych miejsc 

decyduje czas przejazdu. Zawodnicy startują na własnych rowerach. 

 

2. Rzut lotką do tarczy 

Rzuty do tarczy punktowej z odległości 2,5 m. Każdy zawodnik ma 3 rzuty próbne i 5 ocenianych. 

Łączna ilość punktów decyduje o kolejności miejsc. W przypadku jednakowej liczby punktów 

decyduje ilość rzutów za  10, 9 i 8 punktów. 

 

3. Slalom między pachołkami ze strzałem na bramkę 

Zawodnik pokonuje slalom bez piłki między czterema pachołkami i oddaje jeden strzał na bramkę. 

Piłki (5 szt.) będą ustawione przed bramką. Następnie zawodnik wraca na metę. Piłka musi znaleźć 

się w bramce, jeśli się nie znajdzie to zawodnik strzela do momentu aż trafi – konkurencja na czas.  
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4. Sadzenie i zbieranie kwiatów 

Zawodnik biegnie z czterema woreczkami do czterech kółek ringo ustawionych w odstępach 2 m i 

zostawia w każdym kółku po jednym woreczku. Następnie mija pachołek, biegnąc do mety zbiera 

woreczki  z kółek. W tej konkurencji liczy się dokładność wykonani. Konkurencja na czas 

 

5. Nordic walking 

Konkurencja w dwóch kategoriach- kobiety i mężczyźni. Marsz na odcinku 1 km.(3 okrążenia 

boiska) ze startu wspólnego. 

 

6. Transport piłek 

Na sygnał zawodnicy starają się podnieść jak najwięcej piłek, które leżą na ziemi i dobiec z nimi do 

mety. Za każdą piłkę zawodnik otrzymuje 1 punkt. 

 

7. Rzut kółkiem ringo 
Każdy zawodnik ma 3 kolejne rzuty kółkiem. Wygrywa najdłuższy rzut. 

 

8. Tenis stołowy 

 


