
OLYMPIC DAY ◈ OLYMPIC DAY ◈ OLYMPIC DAY 

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI 

               PREZYDENT MIASTA PŁOCKA 
PŁOCKI KLUB OLIMPIJCZYKA 

            DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 
          Płockie Towarzystwo Wioślarskie 

                                 UKS „Czwórka” przy ZS nr 1 w Płocku 
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PŁOCK, 19 CZERWCA 2017, GODZ. 10:00 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ul. PIASKA 5 
SPONSOR STRATEGICZNY  

    
PARTNERZY: 
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W PROGRAMIE                                                                                                              

IMPREZA ORGANIZOWANA JEST POD MERYTORYCZNYM NADZOREM POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO W RAMACH 
OGÓLNOŚWIATOWEGO TYGODNIA SPORTU ORGANIZOWANEGO POD PATRONATEM  

MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO 

                                                                                                 
 Godz. 10:00 – Zbiórka uczestników „Dnia Olimpijskiego – Olympic Day na miejscu zawodów, 
 Godz. 10: 15 – uroczyste otwarcie imprezy  „OLIMPIC DAY”.                    

 
Bieg nr 1 - godz. 10: 30 – strat „ do pierwszego kółka olimpijskiego” – bieg dziewcząt 6-7 lat – jedno okrążenie boiska. Bieg nr 2 – 
godz. 10:40 – start do pierwszego kółka olimpijskiego” – bieg chłopców 6-7 lat – jedno okrążenie boiska. 

 
Bieg nr 3 – godz. 10:50 – start „do drugiego kółka olimpijskiego” – bieg dziewcząt 8-9 lat –   jedno okrążenie boiska    
Bieg nr 4 – godz. 11:00 – start „do drugiego kółka olimpijskiego” – bieg chłopców 8-9 lat – jedno okrążenie boiska 

 
Bieg nr 5 - godz.  11:10 – Start „do trzeciego kółka olimpijskiego” – bieg dziewcząt 10 – 12 lat (kl. IV-VI) – dwa okrążenia boiska, 
Bieg nr 6 - godz. 11: 20 - start „do trzeciego kółka olimpijskiego” – bieg chłopców 10 – 12 lat (kl. IV-VI) – dwa okrążenia boiska 

 
Bieg nr 7 - godz.  11:30 – start „do czwartego kółka olimpijskiego” – bieg dziewcząt ze szkół gimnazjalnych –  
trzy okrążenia boiska 
 Bieg nr 8 - godz. 11:40 – start „do czwartego kółka olimpijskiego” – bieg chłopców ze szkół gimnazjalnych –  
 trzy okrążenia boiska 

 
Bieg nr 9 - godz. 11:50 – start „do piątego kółka olimpijskiego” bieg dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych –  cztery okrążenia 
boiska  
Bieg nr 10 - godz.    12:05 – start „do piątego kółka olimpijskiego” bieg chłopców szkół ponadgimnazjalnych –  
 cztery okrążenia boiska   

 
◈ Bieg nr 11- godz. 12:20 – start do biegu Krzywoustego – bieg otwarty dla kobiet i mężczyzn –  
   pięd okrążeni boiska 

◈ Bieg nr 12 - godz. 12: 45 – Start dla osób niepełnosprawnych – na wózkach – dystans do ustalenia 

◈ Godz. 12: 55 – PODSUMOWANIE PŁOCKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY – 2017 

 WRĘCZENIE PUCHARÓW DLA NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W KLASYFIKACJI OGÓLNEJ POM-2017, 

◈ Godz. 13: 20 – wręczenie nagród i medali najlepszym uczestnikom „ OLYMPIC DAY-2017” 

                          -   wręczenie nagród laureatom konkursów w imprezach towarzyszących   

IMPREZY TOWARZYSZĄCE „OLYMPIC DAY-2017 ”  

         - wystawa zdjęd „OD ZULUSÓW DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH – CZĘŚD I” 
         - spotkania z Olimpijczykami, 
         - wystawa prac plastycznych o tematyce olimpijskiej uczniów Zespołu Szkół Nr 1, 
         - konkursy na ergometrach wioślarskich, 
         - konkurs przeciągania liny 4 najlepszych reprezentacji mężczyzn szkół ponadgimnazjalnych w punktacji  
           POM-2017 – ZST; ZSCE; ZSB NR 1; LO im. Wł. JAGIEŁŁY  
         - pokaz gry w badmintona w wykonaniu zawodników KS „MASOVIA” 
         - pokaz tenisa ziemnego w wykonaniu niepełnosprawnych zawodników Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa  

SPONSOR STRATEGICZNY           

        

 

PARTNERZY: 
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 REGULAMIN IMPREZY 
MPREZA ORGANIZOWANA JEST POD MERYTORYCZNYM NADZOREM POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO  

W RAMACH OGÓLNOŚWIATOWEGO TYGODNIA SPORTU ORGANIZOWANEGO POD PATRONATEM  
MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO 

                                                                                                 
1. ORGANIZATOR 
 
Głównym organizatorem „Dnia Olimpijskiego – Olympic Day ” jest Płocki Klub Olimpijczyka, 09-402 Płock, ul. Juliusza 
Kawieckiego 1A, przy współudziale: 
- Prezydenta Miasta Płocka 
- Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Płocku 
- Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, 
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka” przy ZS NR 1 w Płocku.  
Komisję sędziowską powołuje organizator imprezy. 
 
2. TERMIN i MIEJSCE IMPREZY 
 
Impreza odbędzie się w Płocku dniu 19 czerwca 2017 roku w godzinach 10:00 – 14:00. Miejsce zawodów – Zespół Szkól nr 1 w 
Płocku, ul. Piaska 5 
-  biuro zawodów – Zespół Szkół Nr 1 w Płocku, 
-  impreza odbędzie się na obiektach sportowych ww. Szkoły, 
-  otwarcie imprezy, wręczenie nagród, przeprowadzenie konkursów itp. – jak wyżej, 
-  zaplecze socjalno-techniczne – jak wyżej, 
 
3. UCZESTNICY IMPREZY 
 
    - młodzież szkolna ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
    - zawodnicy wyczynowi różnych dyscyplin sportu, 
    - weterani (mastersi), osoby zainteresowane sportem i kulturą fizyczną 
    - osoby niepełnosprawne, 
     
3.1. W biegu nr 1  i 2 – dystans – 295 metrów - startują dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych w wieku 6-7 lat.  
        (ur.2010-2011) W przypadku większej ilości zgłoszeo rozegrane zostaną biegi równorzędne.  O podziale na grupy 
        zadecyduje Sędzia  Główny zawodów po otrzymaniu zgłoszeo. 
 
3.2. W biegu nr 3 i 4 – dystans – 295 metrów - startują dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych w wieku 8-9  
         lat.  (2008 – 2009) W przypadku większej ilości zgłoszeo rozegrane zostaną biegi równorzędne.  O podziale na grupy  
        zadecyduje Sędzia Główny zawodów po otrzymaniu zgłoszeo. 
 
3.3. W biegu nr 5 i 6 – dystans – 590 metrów - startują dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych w wieku 10-12 (2005-2007) 
         lat. W przypadku większej ilości zgłoszeo rozegrane zostaną biegi równorzędne.  O podziale na grupy zadecyduje Sędzia  
        Główny zawodów po otrzymaniu zgłoszeo. 
 
3.4. W biegu nr 7 i 8 – dystans – 885 metrów - startują dziewczęta i chłopcy ze szkół gimnazjalnych. W przypadku większej  
        ilości zgłoszeo rozegrane zostaną biegi równorzędne.  O podziale na grupy zadecyduje Sędzia Główny zawodów po  
        otrzymaniu zgłoszeo. 
 
3.5. W biegu nr 9 i 10 – dystans – 1180  metrów - startują dziewczęta i chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku  
        większej ilości zgłoszeo rozegrane zostaną biegi równorzędne.  O podziale na grupy zadecyduje Sędzia Główny zawodów  
        po otrzymaniu zgłoszeo. 
 
3.6. W biegu nr 11 – dystans – 1475  metrów - startują zawodniczki i zawodnicy wyczynowi z różnych dyscyplin sportu, osoby  
        amatorsko startujące w biegach ulicznych i przełajowych W przypadku większej ilości zgłoszeo rozegrane zostaną biegi  
        równorzędne.  O podziale na grupy – kobiet i mężczyzn - zadecyduje Sędzia Główny zawodów po otrzymaniu zgłoszeo. 
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IMPREZA ORGANIZOWANA JEST POD MERYTORYCZNYM NADZOREM POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO W RAMACH 
OGÓLNOŚWIATOWEGO TYGODNIA SPORTU ORGANIZOWANEGO POD PATRONATEM  

MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO 

                                                                                                      
 
3.7. W biegu nr 12 – dystans – do ustalenia z uczestnikami biegu pokazowego - startują zawodniczki i zawodnicy  
        niepełnosprawni na wózkach. 
 
3.8. W zawodach na ergometrach wioślarskich startują: 
 
              - dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych z podziałem na kategorie wiekowe: 6-7 lat; 8-9 lat; 10-12 lat, 
              - dziewczęta i chłopcy ze szkól gimnazjalnych – bez podziału na kategorie wiekowe, 
              - dziewczęta i chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych – bez podziału na kategorie wiekowe 
 
3.9. W konkursie „przeciągania liny” startują cztery najlepsze szkoły ponadgimnazjalne w punktacji zespołowej mężczyzn w  
        zakooczonej w kwietniu - Płockiej Olimpiadzie Młodzieży-2017. Reprezentację szkoły stanowią 6 osobowe zespoły. 
        Są to szkoły: 
                    1. Zespół Szkół Technicznych, 
                    2. Zespół Szkół Centrum Edukacji 
                    3. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 
                    4. Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły 
 
     Pary półfinałowe tworzą zespoły: 1 – 4 oraz 2 – 3. Zwycięzcy półfinałów walczą o miejsca 1-2; pokonani – o miejsca  3-4. 
          
4. NAGRODY 
 
4.1. W biegach nr 1 – 12 zwycięzca otrzymuje puchar a trzej pierwsi zawodnicy medale. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymują 
        koszulki z okolicznościowym nadrukiem – ufundowane przez sponsora imprezy. 
 
4.2. W zawodach na ergometrach – w każdej kategorii wiekowej – trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników 
        otrzymają medale oraz  koszulki z okolicznościowym nadrukiem – ufundowane przez sponsora imprezy. 
 
4.3. W konkursie przeciągania liny – zwycięski zespół otrzymuje puchar. Zawodnicy z miejsc 1-3 – otrzymują medale. Wszyscy  
        uczestnicy konkursu otrzymują koszulki z okolicznościowym nadrukiem – ufundowane przez sponsora imprezy. 
 
4.5. W konkursie plastycznym o tematyce olimpijskiej – jury złożone z Olimpijczyków uczestniczących w imprezie – przyzna  
        jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają koszulki z okolicznościowym  
        nadrukiem – ufundowane przez sponsora imprezy. 
 
5.5. Każdy uczestnik „OLIMPIC DAY” otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w imprezie.  
 
5. ZGŁOSZENIA 
 
5.1. Zgłoszenia szkół do udziału w imprezie przyjmowane będą do dnia 9 czerwca 2017 roku do godziny 24:00 przesyłane  
        drogą elektroniczną na załączonych drukach - na adres: boni935@wp.pl    
 
5.2. Zgłoszenia indywidualne do biegu nr 11 – bieg otwarty – prosimy przesyład na ww. adres do dnia 9.06.2017r 
 

Uwaga! 
Ilośd zgłoszeo – bez ograniczeo. Liczymy na masowy udział młodzieży w „OLIMPIC DAY-2017! 

 
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane ze względów organizacyjno-finansowych.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:boni935@wp.pl
https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000185302252/5723e348d1e6be066672eb4032e2ec7c.jpeg
http://krzywousty.pl/
https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000185302252/5723e348d1e6be066672eb4032e2ec7c.jpeg
http://krzywousty.pl/
https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000185302252/5723e348d1e6be066672eb4032e2ec7c.jpeg
http://krzywousty.pl/
https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000185302252/5723e348d1e6be066672eb4032e2ec7c.jpeg
http://krzywousty.pl/


6. INFORMACJE RÓŻNE: 
 

6. 1.  Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Obowiązuje strój sportowy (obuwie bez kolców-wkrętów). 
     Prosimy nauczycieli-trenerów o poinformowanie zawodników o zabraniu zapasowych ubrao, skarpet,  
     obuwia na przebranie po biegu. 
 

Ważne!!! 
Organizatorzy udostępniają na czas trwania imprezy szatnie sportowe, sale gimnastyczne dla zawodników i trenerów 

do przebrania się, lecz nie odpowiadają za rzeczy pozostawione tam. Uczestnicy biegów będą mied możliwośd 
pozostawienia ubrao wierzchnich i butów w szatniach szkolnych (częśd piwniczna budynku). 

Przypominamy, że opiekun grupy odpowiada za sprzęt sportowy oraz rzeczy osobiste swoich podopiecznych w 
trakcie zawodów. 

 
6. 2.    Przewidziana jest obecnośd telewizji, radia i prasy. 
 
6. 3.   Opiekę medyczną zapewniamy na miejscu. Za badania lekarskie oraz ubezpieczenie uczniów odpowiada 
           nauczyciel-trener, który przyjechał z zawodnikami. 
 
6. 4.  Trasy biegowe będą zabezpieczone taśmą i zostaną udostępnione na rozgrzewkę do godz.10:00 
          Miejsce startu będzie zabezpieczone sztywnym ogrodzeniem. 
 
6. 5.  Zapewniamy fachową obsługę sędziowską. 
 

Uwaga! Sędzia główny zawodów ma prawo wyegzekwowania legitymacji szkolnych od każdego uczestnika. 
W czasie startu i biegu każdy zawodnik zobowiązany jest posiadad kartę startową opieczętowaną i odpowiednio 

oznaczoną na starcie przez sędziów. Po ukooczeniu biegu uczestnik oddaje kartę na mecie sędziemu.  
Zawodnik, który nie będzie posiadał znaku kontrolnego na starcie oraz mecie nie zostanie sklasyfikowany. 

 
6. 6. Komunikat koocowy z wyszczególnieniem wszystkich startujących zostanie umieszczony na stronie 
     www.olimpijczykplock.pl 
 

 

 
SPONSOR STRATEGICZNY 

PARTNERZY: 
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ZGŁOSZENIE DO „OLIMPIC DAY-2017 
(prosimy o czytelne wpisywanie danych uczestnika imprezy) 

 
SZKOŁA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nazwa szkoły, adres, telefon 

OPIEKUN…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko 

 

Niniejszym zgłaszam niżej wymienionych uczniów naszej szkoły do udziału w imprezie sportowej pod nazwą 
„OLIMPIC DAY-2017” organizowanej w Płocku, w dniu 19 czerwca 2017 roku. Jednocześnie oświadczam, że wszyscy 
uczniowie spełniają wymagania zdrowotne oraz kategorie wiekowe niezbędne do udziału w zawodach 
międzyszkolnych. 
 

Lp. IMIĘ i NAZWISKO ROK UR. NR BIEGU WG 
REGULAMINU 

ZAWODY 
NA 

ERGOMETRACH 
(wstawid  

„+” lub „ - ”) 

PRZECIĄGANIE 
LINY 

(tylko wyznaczone 
szkoły -  

wstawid  
„+” lub „ - ”) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
pieczątka szkoły,                                                                                                                                                                                                         podpis Dyrekora Szkoły 


