
 

 

 
 
Cele: 
 

1.Celem zawodów Fair - play jest: 

• uaktywnienie seniorów 50 + poprzez ruch i rywalizacją w różnych konkurencjach 

sportowych poprawiających kondycję i samopoczucie, 

• integracja słuchaczy uniwersytetów III wieku powiatu tczewskiego, 

• rywalizacja sportowa na wesoło i zgodnie z zasadami fair – play. 

Organizator - Gniewski Uniwersytet III Wieku, Gminny Ośrodek Sportu w Gniewie 

Patronat – Burmistrz Miasta i Gminy Gniew 

Termin i miejsce – 20 listopad 2015 r. godz. 10,00, Gminny Ośrodek Sportu w Gniewie 

Uczestnictwo: 

1. Uniwersytety III Wieku wystawiają 6-osobowe drużyny + 2 zawodników rezerwowych 

2. Obowiązuje strój sportowy ze wspólnym elementem (np. koszulki, chusteczki, szarfy…) 

 

3. Mile widziani i słyszani będą kibice drużyn. 

 

Zgłoszenia 
 

1. Uniwersytety zgłaszają drużyny, podając ich skład, do w terminie do 14 listopada 2015 r.  

2. Zgłoszenie drużyny odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem 

uniwersytetgniew@gmail.com  

Konkurencje:  

1. „Przynieś prezent babci/dziadkowi” – pary: dziadkowie - wnuczęta. 

Dziadkowie oraz wnuczęta ustawieni w 2 rzędach po 6 par na przemian: wnuczek –

babcia/dziadek przed linią startu. W pewnej odległości od rzędów leżą 2 obręcze z 

piernikowymi sercami. Na sygnał wnuczek/wnuczka z obu rzędów biegną do obręczy 
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i przynoszą babci/dziadkowi prezent, potem przechodzą na koniec rzędu. Punkt 

dostaje drużyna, która wykona zadanie szybciej. 

2. Konkurencja niespodzianka przygotowana przez Przedszkole w Gniewie 

3. Wyścig z dynią – Zdaniem zawodników jest turlanie za pomocą szczotki dyni do 

wyznaczonego miejsca i powrót na miejsce startu. 

4. „Zanieś śniadanie” - każda drużyna otrzymuje talerzyk oraz ugotowane na twardo 

jajko, które układają na tym talerzu. Zadanie polega na doniesieniu „śniadania” do 

pachołka ustawionego na końcu tras obu zespołów, odłożeniu talerzyka  z jajkiem i 

powrót bez nich. Następne osoby w zespołach biegną do pachołków, zabierają 

„śniadanie” i starają się donieść je do swojej drużyny. Jeżeli jajko spadnie, należy je 

podnieść i dokończyć zadanie. Punkt dostaje drużyna, która wykona zadanie szybciej. 

5. Bieg z przeplataniem szarfy na czas. Uczestnicy startują z wyznaczonego miejsca, 

dobiegają do szarfy, którą należy przewlec dowolnym sposobem, odłożyć na swoje 

miejsce i dobiec z powrotem do miejsca startu. Drugi zawodnik rusza, gdy pierwszy 

klepnie go w ramię. 

6. Ćwiczymy celność. Na podłodze rozłożone jest hula – hop. Każdy z uczestników 

rzuca do celu za pomocą woreczka. Wygrywa ta drużyna, w której jest większa liczba 

celnych rzutów. 

7. Strzały piłką nożną do bramki — każdy zawodnik wykonuje 1 strzał do bramki z 

wybranej odległości.  

8. Przeciąganie liny 

 

Bardzo prosimy o uwagi i własne propozycje do organizacji zawodów sportowych. Termin 

zgłaszania uwag – 14 listopad 2015 r. na adres e-mail – uniwersytetgniew@gmail.com  

Nagrody 

1. Drużyny otrzymują puchary i dyplomy uczestnictwa. 

2. Każdy z zawodników otrzymuje pamiątkowy medal. 

 

 

 

 

   


