
Rajd integracyjny klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014

Termin: 27 września 2013 (piątek)

Program: 

1) Zbiórka pierwszego dnia w wyznaczonych punktach miasta (wg odrębnego 
harmonogramu)

2) Wędrówka z przewodnikami zgodnie z wyznaczoną trasą (4-5godzin)
3) Spotkanie ekip rajdowych na placu szkolnym Szkoły Podstawowej w Gieble – 

między godz. 14.00 - 15.00
4) Wspólny posiłek (wojskowa grochówka) – OSP Marciszów, około godz. 14.30 - 

15.00
5) Zabawy integracyjne – między godz. 15.00 – 16.00

a) quiz z wiedzy o historii I LO (za przygotowanie i przeprowadzenie oraz 
powiadomienie klas pierwszych odpowiada Samorząd Szkolny)
b) turniej Frisbee (za przygotowanie i przeprowadzenie odpowiadają Joanna Sierka, 
Renata Wyderka, Paweł Kokoszka – Przewodnik jurajski, absolwent 

6) Zakończenie imprezy, podanie wyników rywalizacji – godz.16.30
7) Powrót autobusem ZKM Zawiercie (w jednej lub dwóch turach, pierwszy odjazd 

godz. 16.30 - 16.45)

klas
a

Godz. 
startu

Miejsce 
startu

Trasa rajdu opiekunowie przewodnik

IA 10.00 Gimnazju
m nr 3

Trasa I: Zawiercie – 
Markowizna – Podzamcze - 

Giebło
M. Skrzypiciel
R. Kowalczyk

A. Cholewka

IC 9.55
Przystanek 

ZKM 
Blanowice-
pętla (przy 

sklepie)

Trasa II: Blanowice – Skarżyce 
– Żerkowice – Stare Kiełkowice 

– Mokrus - Giebło

A. Pantak J. Sierka

ID
 

9.30
Przystanek 

ZKM: 
Kromołów 

Pałacyk

Trasa III: Kromołów – Bzów – 
Karlin - Giebło

S. Hąc-Jakubik
A. Syc

P. Kokoszka

IE 9.30
Przystanek 

ZKM: 
Kromołów 

Pałacyk

Trasa III: Kromołów – Bzów – 
Karlin - Giebło

R. Wizor
M. Dziwińska

P. Kokoszka

Przewidywane koszty imprezy Około 15zł od osoby – autobus, przewodnik, grochówka, 
opłata za pobyt w szkole, korzystanie z boisk, herbata



Harmonogram rozgrywki frisbee

godzina klasa Boisko

15.00 – 15.10
IA – IE SZKOLNE

IC - ID KLUBOWE

15.20 – 15.30
IA – ID SZKOLNE

IC - IE KLUBOWE

15.40 – 15.50
IA – IC SZKOLNE

ID – IE KLUBOWE

Inne uwagi

Godziny odjazdów autobusów ZKM
Autobus linii 1 Zawiercie Blanowska Telekomunikacja  godz. 9.39 – Blanowice pętla  godz. 9.49
Autobus linii 3 – Zawiercie Telekomunikacja, Piłsudskiego  godz. 9.06 – Kromołów Pałacyk  godz. 9.26



Zasady gry w frisbee

Pole gry

Trawiaste boisko o wymiarach 100 x 37m podzielone jest na trzy strefy. Pole właściwej gry o długości 64m oraz dwie 18-nasto 
metrowe strefy punktowe

Rozpocz cie gryę
Na początku każdego punktu 7 osobowe drużyny ustawiają się naprzeciwko siebie, na liniach swoich stref. Drużyna broniąca 
rozpoczyna grę poprzez wyrzut dysku w stronę drużyny atakującej

Zdobywanie punktów

Drużyna zdobywa punkt, gdy jeden z jej zawodników złapie dysk w strefie punktowej przeciwnika. W przerwach pomiędzy 
punktami możliwe jest dokonywanie zmian w składzie oraz następuje zamiana stron boiska.

Ruch dysku

Dysk można podawać w każdą stronę boiska. Zawodnik z dyskiem nie może się przemieszczać. Jeśli złapał dysk w biegu 
powinien jak najszybciej się zatrzymać. Po zatrzymaniu zawodnik „pivotowac” i ma 10 sekund, aby podać dysk dalej. Czas 
odlicza obrońca kryjący rzucającego (tzw. marker).

Przej cie dyskuę
Utrata posiadania dysku przez drużynę atakującą następuję, gdy dysk dotknie ziemi lub zawodnik dotnie dysku będąc po za 
boiskiem. Drużyna broniąca może także bezpośrednio przejąć lecący dysk. Zawodnik traci posiadanie dysku, jeśli będzie 
trzymał dysk dłużej niż 10 sekund. Po zmianie posiadania drużyna broniąca przechodzi do ataku.

Zmiany zawodników

Zmiany w drużynach dozwolone są jedynie pomiędzy punktami lub wyniku kontuzji jednego z zawodników.

Kontakt fizyczny

Kontakt fizyczny pomiędzy zawodnikami jest niedozwolony. Zabronione jest także zabieganie drogi innemu zawodnikowi. Każde 
dotknięcie zawodnika traktowane jest, jako faul

Faule

Przewinienie zgłaszane jest przez zawodnika faulowanego. Jeśli faul doprowadził do utraty posiadania dysku dysk wraca do 
zawodnika faulowanego. Jeśli zawodnik drużyny atakującej został sfaulowany podczas łapania dysku, dysk staje się w jego 
posiadaniu. Jeśli zawodnik faulujący nie zgadza się ze zgłoszonym przewinieniem dysk wraca do poprzedniego rzucającego.

Brak s dziówę
Zawodnicy przebywający na boisku są odpowiedzialni za zgłaszanie przewinień i fauli. W ten sposób każdy zawodnik staję się 
sędzią i do jego obowiązku należy dobra znajomość zasad gry.

Duch gry

Jedną z ważniejszych zasad Ultimate jest szanowanie reguł fair play. Istotny jest sposób, w jaki zawodnicy komunikują się 
miedzy sobą, jak dobrze znają przepisy gry oraz wzajemnie poszanowanie przeciwnika. Na każdym turnieju przyznawana jest 
specjalna nagroda „Spirit of the Game” dla drużyny, która prezentowała najlepszego ducha gry.

Uwaga
Podczas zawodów rozgrywanych w dniu 27 września 2013r przez klasy pierwsze I LO im. S. Żeromskiego w 
Zawierciu klasowe drużyny winny się składać z 10 zawodników różnej płci (7 graczy + 3 rezerwowych). W trakcie 
meczu na boisku powinny znajdować się minimum 3 dziewczyny.



REGULAMIN QUIZU O SZKOLE

1. Udział w quizie biorą 3 osoby z każdej klasy pierwszej 
klasy.

2. Zadawane będą pytania związane z historią oraz 
życiem szkoły, zestawione w blokach tematycznych.

3. Uczniowie będą losować pytania.

4. Za każde pytanie można zdobyć maksymalnie 5 
punktów.

5.Istnieje możliwość skorzystania ze wskazówek. Za 
każdą podpowiedź grupa traci 1 punkt. Warianty 
podpowiedzi: pytanie do publiczności, 50/50, 
przedłużenie czasu.

6. Konkurencje „kto pierwszy, ten lepszy”, „burza 
mózgów” – czyli zorganizowana praca grupowa w 
dozwolonym czasie 30 sekund oraz ABCD.

        Życzymy dobrej zabawy!

Samorząd Szkolny


