Sportowa Majówka z UMLubem
GODZINA

KONKURENCJE SPORTOWE

MIEJSCE

ILOŚĆ OSÓB

10:00

Oficjalne rozpoczęcie i powitanie rodzin

Hala Sportowa

10:10

Rozgrzewka dla wszystkich uczestników

Hala Sportowa

Wszyscy uczestnicy

Hala boisko główne

2 drużyny po 20 osób.
Dzieci powyżej 7-8 roku
życia i rodzice

SERWOBIEG – integracyjna gra drużynowa
dla całych rodzin.
Przepisy gry:

10:30-11:20

2 drużyny. W wyniku losowania 1 drużyna
wchodzi do pola ataku, ustawia się w rzędzie,
każda osoba wykonuje rzut piłki lub serwis,
po udanym zagraniu obiega 5 baz.
Gdy obiegnie bazy i wróci na swoją część
zdobywa punkt dla drużyny. Zawodnik, który
obiega boisko musi być ostrożny i trzymać
się podczas postoju słupka, ponieważ
w trakcie biegu przeciwnik może go ,,zbić’’
jak w zbijaku, wtedy następuje zmiana drużyn.
Zbicie w głowę jest niedozwolone - tylko
w tułów i nogi. Wygrywa drużyna z największą
liczbą punktów

10:40-11:10

DANCE Kids - ćwiczenia taneczne dla dzieci

Hala boisko boczne

Dzieci do 7 lat, ok. 30 osób

11:30-12:00

PAPIER, KAMIEŃ, NOŻYCE - wyścigi
sprawnościowe w postaci łatwego toru
przeszkód.

Hala boisko główne

2 drużyny po 10 osób
Dzieci powyżej 7-8 roku
życia i rodzice

11:20-12:00

AEROBIK - ćwiczenia ogólnorozwojowe
przy muzyce

Hala boisko boczne

Panie, ok. 40 osób

12:00-13:30

MECZE PIŁKI NOŻNEJ
Mężczyźni i młodzież od 14 roku życia.
Mecz trwa 2x10 min, jedna drużyna gra max
dwa mecze

Hala boisko główne

4 drużyny po 8 osób
(gra 5 zawodników + bramkarz)

12:00-13:30

Mecze dzieci i młodzież do 13 lat.
Dzieci 6-9 lat. Mecz trwa 2x6 min.,
Młodzież 10-13 lat. Mecz trwa 2x8 min.,
Jedna drużyna gra max dwa mecze

Hala boisko boczne

4 drużyny po 8 osób
na każdą kategorię wiekową

12:00-13:30

UPROSZCZONA PIŁKA PLAŻOWA MIXTY
Gramy do 15 pkt do dwóch wygranych setów,
tie break do 8 pkt.

Tylko w przypadku
dobrej pogody.
Boiska do plażówki

4 drużyny po 6 osób

13:40-14:15

Konkurencje sportowe dla dzieci i mam:
-wyścigi rzędów z balonami
-napełnianie wiaderek piłkami
-konkurencje sprawnościowe z użyciem
piłek gimnastycznych, skakanek,
lasek gimnastycznych , obręczy hula hop

Hala boisko główne

4 drużyny po 10 osób

13:40-14:15

MECZ W BADMINTONA - debel
składy mieszane. SET do 15 pkt.
Gramy do dwóch wygranych setów

Hala boisko boczne

6 drużyn po 2 osoby

Sportowa Majówka z UMLubem
GODZINA
13:40-14:15

KONKURENCJE SPORTOWE
Oficjalne rozpoczęcie i powitanie rodzin.
KONKURS RZUTÓW DO KOSZA

MIEJSCE

ILOŚĆ OSÓB

HalawSportowa
Tylko
przypadku
dobrej pogody
Boiska do streetballa

Około 20 osób

10:10
14:20-15:00

Rozgrzewka dla
wszystkich uczestników.
Konkurencje
sportowo–siłowe
dla mężczyzn:
-przeciąganie liny
-konkurencje z przenoszeniem ciężarów
-slalomy piłkarskie

Hala Sportowa
Hala boisko główne

14:20-15:00

DANCE FITNESS - proste układy taneczne
przy muzyce

Hala boisko boczne

Panie, ok. 40 osób

14:20-15:00

MECZ BALONOWO-SIATKOWY z użyciem
balonów z wodą i ręczników

Tylko w przypadku
dobrej pogody.
Boiska do plażówki

Max 32 pary rywalizują ze
sobą przerzucając balon
z wodą za pomocą ręczników
przez 90 sek.

Wszyscy uczestnicy
Mężczyźni, do 30 osób

Osoby, które wezmą udział w poszczególnych konkurencjach będą mogły
dodatkowo skorzystać z wejść na ściankę wspinaczkową.

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SPORTOWEJ MAJÓWKI Z UMLUBEM
ZAPRASZAMY NA PIKNIK PRZED HALĄ SPORTOWĄ OD GODZ. 12:00 DO 16:00.

Dodatkowe atrakcje dla dzieci z udziałem animatorów:
-Zabawy z chustą animacyjną
-Malowanie twarzy
-Balonowe Zoo – modelowane balony bez limitu dla każdego

Hala - boisko główne

Hala - boisko boczne

Boiska zewnętrzne

