
Załącznik nr 2. 
 

OPIS GIER I ZABAW 
I PILSKA SPARTAKIADA SENIORÓW 

 
Rzut do kosza 
Rzuty piłką koszykową wykonywane są z miejsca linii wyznaczonej. Należy wykonać w czasie 1 
minuty możliwie największą liczbę celnych rzutów. Wygrywa zespół, który uzyska największą liczbę 
celnych rzutów. 
 
Tor przeszkód 
Każdy uczestnik stara się pokonać jak najszybciej tor przeszkód. 

 pokonanie płotka (pod) na wysokości 107 cm 

 przejście przez szarfę dowolnym sposobem 

 slalom między 3 tyczkami. 
Powrót te same przeszkody (tą samą drogą). 
Długość toru wynosi 12 m. 
Wygrywa zespół, którego uczestnicy pokonają w najkrótszym czasie tor przeszkód. 
 
Rzuty karne 
Każdy uczestnik drużyny wykonuje 5 strzałów do pustej bramki hokejowej z odległości 6 m. 
Zwycięża zespół, który strzeli więcej bramek. 
 
Rzuty woreczkiem do koła 
Każdy uczestnik drużyny wykonuje po 2 rzuty woreczkiem do kół oddalonych o 2, 3 i 4 m. 
Koło: 2 m - 1 pkt, 3 m - 2 pkt, 4 m - 3 pkt. 
Wygrywa zespół, który zdobędzie więcej punktów. Woreczek musi pozostać w kole, aby rzut był 
punktowany. 
 
Rzut beretem  
Każdy uczestnik stara się rzucić beretem do wyznaczonego celu oddalonego na odległość 4-5 m. 
Wygrywa zespół, którego uczestnicy trafią najwięcej do celu. 
 
Podbijanie piłeczki  
Każdy uczestnik musi jak najdłużej podbijać piłeczkę pingpongową. Jednak nie może wyjść poza 
określony obszar. Czas mierzony stoperem. Wygrywa zespół, którego uczestnicy najdłużej podbijali 
piłeczkę pingpongową. 
 
Zabawa z krzesłem 
Pozycja wyjściowa - głęboki siad na krześle, plecy oparte, ramiona złożone na barkach. 
Na komendę sędziego należy wstać z krzesła do postawy stojącej (nogi proste w stawach 
kolanowych) i ponownie usiąść na krzesło. Każdemu zawodnikowi zespołu liczona będzie ilość 
powtórzeń wykonana w czasie 30 sek. Konkurencję wygrywa zespół, który wykona największą liczbę 
powtórzeń.  
 
Boccia  
Każdy zawodnik drużyny wyrzuca dwie niebieskie bile w kierunku swojej czerwonej bili ustawionej 
w odległości 8 m do linii rzutów. Wygrywa zespół, którego łączna odległość wszystkich wyrzuconych 
bil niebieskich, do bil czerwonych będzie najkrótsza. Każdy zawodnik ma prawo do dwóch prób. 
 
Bieg po kopercie 
Pachołki ustawione są w tzw. kopertę 3m x 5m. 
Każdy uczestnik drużyny musi obiec kopertę dwa razy. Liczy się łączny czas pokonania koperty przez 
wszystkich uczestników drużyny. Za każde przesunięcie pachołka drużyna otrzyma 2 sek. karne. 
 
Slalom hokejowy 
Każdy uczestnik wykonuje slalom prowadząc krążek z kijem hokejowym i wykonując strzał do 
bramki. Liczy się czas i dokładność wykonania zadania. 
Wygrywa zespół, którego uczestnicy najlepiej wykonają zadanie. 
 



 
Dart 
Każdy uczestnik wykonuje 5 rzutów lotkami do tarczy oddalonej ok. 2,4 m. Główne zadanie polega 
na zbiciu punktów poprzez rzucanie lotkami do tarczy. Wygrywa zespół, którego uczestnicy zbiją 
najwięcej punktów. 
 
Zabawa z samolotami 
Każdy uczestnik robi samolot z kartki A4 i stara się nim, jak najdalej rzucić. Wygrywa zespół, 
którego uczestnicy rzucili samolotami najdalej.  
 
 


