Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne dla Dzieci i MłodzieŜy
„RAWSKA FERIADA – 2014”
Data

Dzień

Godz.

12.00 – 15.30

Rodzaj zajęć
Zawody strzeleckie dla dziewcząt i
chłopców
Turniej halowej piłki noŜnej

15.00 – 16.00

Otwarte zajęcia z judo

11.00 – 15.00

Turniej mini piłki siatkowej

Hala Sportowa „Milenium”

11.30 – 13.30

Otwarte zajęcia z tenisa stołowego

15.00 – 16.00

Otwarte zajęcia z judo

9.00 – 11.00

Halowy turniej piłki noŜnej

Sala gimnastyczna przy SP Nr 2
Sala gimn. przy Świetlicy
Środowiskowej
Hala Sportowa Milenium

12.00 – 15.00

Zawody strzeleckie dziewcząt i chłopców

LOK Rawa Mazowiecka

11.30 – 13.30

Otwarte zajęcia z tenisa stołowego

15.00 – 16.00

Otwarte zajęcia z judo

11.00 – 15.00
15.00 – 16.00

Turniej halowej piłki noŜnej
Otwarte zajęcia z judo
„Złoty „KrąŜek” – Gry i Zabawy na
Lodzie
Zawody strzeleckie dziewcząt i chłopców
Turniej halowej piłki noŜnej
Zawody strzeleckie dziewcząt i chłopców
Turniej halowej piłki noŜnej
Otwarte zajęcia z tenisa stołowego

Sala gimnastyczna przy SP Nr 2
Sala gimnastyczna przy Świetlicy
Środowiskowej
Hala Sportowa Milenium
Sala Gimn. przy Świetlicy Środ.
Lodowisko - Pływalnia
Aquarium
LOK Rawa Mazowiecka
Hala Sportowa Milenium
LOK Rawa Mazowiecka
Hala Milenium
Sala gimnastyczna przy SP Nr 2

12.00 – 15.00
20
stycznia

21
stycznia

22
stycznia

23
stycznia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

11.00 –13.30

24
stycznia

Piątek

27
stycznia

Poniedziałek

28
stycznia

29
stycznia

30
stycznia

31
stycznia

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.00 – 15.00
12.00 – 15.00
11.00 – 15.00
12.00 – 15.00
11.30 – 13.30

Miejsce
LOK Rawa Mazowiecka
Hala Sportowa Milenium
Sala gimn. przy Świetlicy
Środowiskowej

10.00 -13.00

Zajęcia z mini piłki siatkowej na wesoło
(dla uczniów szkoły podstawowej)

Hala Sportowa OSiR Tatar

10.00 – 15.00

Turniej halowej piłki noŜnej

Hala Sportowa Milenium

10.00 – 13.00

Zajęcia z mini piłki siatkowej

Hala Sportowa OSiR Tatar

11.00 –13.30

„Złoty „KrąŜek” – Gry i Zabawy na
lodzie

Lodowisko przy pływalni
Aquarium

12.00 – 15.00

Turniej halowej piłki noŜnej

Hala Sportowa „Milenium”

11.30 – 13.30

Turniej tenisa stołowego dla dzieci i
młodzieŜy

Sala Gimnastyczna SP nr 2

10.00 -13.00

Zajęcia z mini piłki siatkowej - Sport na
wesoło (dla uczniów szkoły podstawowej)

Hala Sportowa OSiR Tatar

11.00 – 15.00

Zawody strzeleckie dziewcząt i chłopców

LOK Rawa Mazowiecka

9.30 – 11.30

Turniej halowej piłki noŜnej
Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w Piłce
Siatkowej druŜyn 4 osobowych

Hala Sportowa „Milenium”

10.00 – 13.00
10.00 – 13.00

Wojewódzki Turniej Mini Piłki Siatkowej w
kategorii dziewcząt

12.00 – 15.00

Zawody strzeleckie dziewcząt i chłopców
Podsumowanie

13.00 – 15.00

Turniej halowej piłki noŜnej

Hala Sportowa Milenium
Hala Sportowa OSiR Tatar
LOK Rawa Mazowiecka
Hala Sportowa „Milenium”

Ważne informacje
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

w zajęciach mogą brać udział dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych i gimnazjów z Rawy Mazowieckiej
uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminów obowiązujących na obiektach
sportowych, na których odbywają się zajęcia
turnieje i zawody rozgrywane są wg przepisów ustalonych przez organizatora
zgłoszenia do turnieju piłki noŜnej na hali Milenium do 20 stycznia 2014 r. do godz. 12.00
20 stycznia o godz. 12.00 zebranie organizacyjne uczestników turnieju piłki noŜnej
zgłoszenia do turniejów piłki siatkowej od godz. 10.30 w dniu zawodów (regulamin dostępny na str. Miasta w
zakładce „Rawska Feriada”)
dla uczestników zajęć przewidziane są nagrody, słodycze i dyplomy
zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli w-f oraz instruktorów sportu posiadających stosowne uprawnienia
uczestnicy turnieju tenisa stołowego grają własnymi rakietkami
zapisy do zawodów w dniu rozgrywek 30 minut przed rozpoczęciem zawodów (poza turniejem piłki noŜnej)
zapisy uczestników na imprezę na lodowisku w dniu zawodów od godz. 10.00 – do godz. 10,45
w holu na pływalni Aquarium
(dzieci nie posiadające własnych łyŜew będą mogły skorzystać bezpłatnie z wypoŜyczalni przy
lodowisku).
Wszystkie dzieci, które będą chciały wystartować w imprezach Rawskiej Feriady muszą mieć
pisemną zgodę na udział w zawodach sportowych podpisaną przez rodziców.

