РЕГЛАМЕНТ
за спортен празник
в чест на Деня на Народните Будители

“Спортни лъвчета” 2016
Инициативата „Спортни лъвчета” се организира от Спортен клуб „ЛЕВСКИ –
Спорт за всички”, Спортна асоциация на МВР, Столична община и Българска
асоциация спорт за учащи. Спортният празник има за цел да предостави
възможност на учениците от София да опитат различни спортове с
професионални треньори.
1. Време и място на провеждане:
18.11.2016 г. /петък/, 10:30 ч.
Стадион „Раковски”, кв. Иван Вазов, ул. Балша 18
2. Организатори:
 Спортен клуб „Левски – Спорт за всички”;
 Спортна асоциация на МВР
 Българска асоциация спорт за учащи;
 Столична община
3. Спортове:
Открити уроци:
 Волейбол;
 Карате;
 Таекуон-до;
 Тенис на корт;
 Футбол.
Състезания:
 Лека атлетика – 30 и 60 м.;
 Теглене на въже.

4. Участници, възрастови групи, дисциплини:
- учениците от общообразователните училища и училищата със спортен
профил – Списък – заявка от училището участник.
1

ЛЕКА АТЛЕТИКА
Отбори: 6 деца (3 момчета/3момичета);
Групи: 1-2 клас, 3-4 клас и 5-7 клас
Дисциплини:
Общообразователни училища
1-2 клас момичета и момчета
3-4 клас момичета и момчета
5-7 клас момчета
5-7 клас момичета

30 м. гладко бягане
30 м. гладко бягане
60 м. гладко бягане
60 м. гладко бягане

Спортни училища
6 -7 клас момчета
6 -7 клас момичета

60 м. гладко бягане
60 м. гладко бягане

ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ
Отбор: 6 деца (3 момчета/3момичета);
Група: 5-7 клас;
-

Ако отборите са повече от 5, те се разпределят в две групи.
Ако са повече от 8 - разпределят в три групи и в този случай
състезанието се провежда в два етапа.

-

В първия етап състезанието е в групите на принципа на
елиминиране
Във втория етап класиралите се на първите две места в групите
образуват финална група, в която се състезават по системата „всеки
срещу всеки” и определят класирането от І до ІV място .

-

5. Документи за участие:
 Заявка за участие – гладко бягане

- Срок: 15.11.2016 г.



Заявка за участие – теглене на въже - Срок: 15.11.2016 г.



Заявка за участие – открити уроци



Медицински преглед



Застраховка

- Срок: 15.11.2016 г.
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6. ПРОГРАМА:
10:00 ч.

Регистрация

10.30 ч.

Официално откриване на спортния празник

10.45-12.00 Открити уроци по:
 Волейбол;
 Карате;
 Таекуон-до;
 Тенис на корт;
 Футбол.
10.45 ч.

Старт на състезанието по лека атлетика – 60 м. гладко
бягане /общообразователни и спортни училища/
Старт на състезанието по теглене на въже.

12.00 ч.

Награждаване всички училища – участници с грамота
Награждаване на победителите в състезанията.

7. Класиране и награди:
Класиране: 1-3 място
Награди: медали, купи и грамоти
ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост организаторите си запазват право на
промени.
За информация и записване:
levski@realsport.bg
0887 54 77 77 – Тони Михайлова, координатор
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