
   

   

„Eurofestyn sportowy 2006“ 
 
 
Piątek, 15 września 2006 
 
Ośrodek Sportu w Cottbus 
 
       
Otwarcie:    godz. 10.00 w Lausitz-Arena, 
      wjazd od ulicy Hermann-Löns-Str. 
 
Początek zawodów:  godz. 10:30 
 
Zakończenie:    godz. 16:00 
 
Termin zgłoszeń:   do 9 września 2006 
 
Adres do zgłoszeń:   Stadtsportbund Cottbus e.V. 
      Dresdener Straße 18 
      03050 Cottbus 
 
Zgłoszenie na miejsu:   godz. 9:00 – 9:45 w dniu zawodów 

na miejscu rozgrywek 
 
 
Organizator: Europejska Akademia Sportowa Brandenburgii 

  Miasto Cottbus 
   Kurotorium O światy Cottbus 
   Zrzeszenie Sportowe Cottbus 

Krajowe Stowarzyszenie Sportu Brandenburgii 
Brandenburskie Młodzieżowe Stowarzyszenie Sportowe 
Niemieckie Towarzystwo Olimpijskie Oddział Cottbus 
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Dyscyplina:  Siatkówka 
 
Organizator:  Brandenburski Związek Siatkówki 

Kornelia Kruk i Dieter Spiller 
Miejsce:  Hala sportowa, Lausitz-Arena, ulica H.-Löns-Str. 
Rozgrywki:  Turniej mieszany (3/3) 
Grupy wiekowe: 16 - 20 lat (drużyny szkolne) 
System:  Losowanie grup po zebraniu zgłoszeń. 
Nagrody:  Medale dla pierwszych trzech miejsc, 
   dyplomy dla plasujących się na pozostałych miejscach. 
 
Dyscyplina:  Szachy 
 
Organizator:  SV Chemie Guben 1990 e.V., sekcja szachowa, Harry Thiel 
Miejsce:  Hala sportowa, Lausitz-Arena, ulica H.-Löns-Str. 
   Uwaga! Obowiązuje obuwie sportowe!!! 
Grupy wiekowe: męsk./damsk.: U 8/ U 10/ U 12/ U14/ U16/ U 18/ U20 
System:  Turniej szachów błyskawicznych kat. Open,  

7 partii, system szwajcarski, losowanie komputerowe,  
15 min. na gracza i partię 

Nagrody:  Medale dla pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach wiekowych, 
   dyplomy dla plasujących się na pozostałych miejscach. 
 
Dyscyplina:  Wielobój polskich i niemieckich szkół podstawowych 
 
Organizator:  Leichtathletikclub Cottbus e.V., Rainer Grimm 
Miejsce:  Murawa stadionu lekkoatletycznego, Ośrodek Sportu Cottbus 
Zawody:  Stacja 1: Biathlon 

Bieg na odcinku 200m z oddaniem 3 strzałów z broni na 
podczerwień. Decyduje pomiar czasu. 

                                                        
   Stacja 2: Stafeta z rzutem piłką 

Zawodnik podbiega do linii, rzuca piłką i otrzymuje od 1 do 5 
punktów w zależności od uzyskanej odległości, wraca i rusza 
następny. 
Czas trwania 10 min.; decyduje ilość uzyskanych punktów. 

 
   Stacja 3: Skakanka 

Każdy zawodnik skacze przynajmniej 1 min. i przekazuje 
skakankę następnemu. Decyduje suma skoków. 
Czas trwania 6 min. 

 
   Stacja 4: Rzut rzutką 

startuje 10 zawodników, każdy ma 3 rzuty. Liczy się suma 
uzyskanych odległości. 

 
Stacja 5: Sztafeta ze skokiem w dal 
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Zawodnik skacze z rozbiegu na matę i w zależności od 
długości skoku uzyskuje od 1 do 4 punktów, wraca i startuje 
następny. Czas trwania: 5 min. Decyduje ilość zdobytych 
punktów. 

    
Stacja 6: Rzut piłką lekarską (2 Kg) 

Rzut piłką lekarską jednorącz z rozmachu przed linią. 
Dziesięciu zawodników oddaje po trzy rzuty. Liczy się suma 
uzyskanych punktów. 

 
   Stacja 7: Sztafeta z przeszkodami. 

Sztafeta wahadłowa z przeszkodami z udziałem 10 
zawodników. Wygrywa najszybsza sztafeta. 

 
   Stacja 8: Tyczka 

Każdy z zawodników skacze o tyczce ze skrzyni ponad 
rozpiętą liną. Decyduje suma uzyskanych punktów liczona na 
podstawie odległości oddanych skoków.  

 
Stacja 9: Sztafeta końcowa z udziałem wszystkich zawodników; 

Sztafeta wahadłowa z przeszkodami. 
 

Uczestnicy:   Każda drużyna składa się z 10 uczniów 3 i 4 klas  
   (5 dziewczynek i 5 chłopców). 
Uwaga: Każda drużyna posiada dwóch dorosłych opiekunów z których jeden pełni 

funkcję sędziego.    
Proszę podać numer telefonu opiekuna przy zgłoszeniu wysyłanym do dnia 
9 września 2006! 

 Jeśli liczba zgłoszonych drużyn przekroczy możliwości organizacyjne o 
udziale decydować będzie data nadesłanego zgłoszenia. 

Nagrody:  Medale dla pierwszych trzech miejsc, 
dyplomy dla plasujących się na pozostałych miejscach. 

 
Dyscyplina:  Koszykówka 
 
Organizator:  Brandenburgische Sportjugend e.V. 
Miejsce:  Parkplatz vor der Lausitz-Arena, H.-Löns-Str.  
System:  4 zawodników w drużynie, 3 zawodników na boisku 
Grupy wiekowe:  mężcz. / kob. do 14 lat,  15/ 16 i powyżej 16 
Nagrody:  Medale dla pierwszych trzech miejsc, 
   dyplomy dla plasujących się na pozostałych miejscach. 
 
Dyscyplina:  Piłka nożna na korcie 
 
Organizator:     Brandenburgische Sportjugend e.V. 
Miejsce:  Boisko o sztucznej murawie, Ośrodek Sportu, wejście od ulicy H.-Löns-Str. 
System:  5 zawodników w drużynie, 4 zawodników na korcie  
Grupy wiekowe: 13 do 15 lat / więcej niż 15 lat 
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Nagrody:  Medale dla pierwszych trzech miejsc; 
   dyplomy dla plasujących się na pozostałych miejscach. 
 
 
Wskazówki organizacyjne: 
 

1. Zaprowiantowanie uczestników podczas trwania imprezy jest zapewnione. 
2. Wszyscy, którzy prześlą zgłoszenie do dnia 12.09.2006 otrzymają pisemną informację z 

programem imprezy. 
3. W załączeniu schemat dojazdu na miejsce zawodów. 

 

 

 


