
ZAPRRASZAMY  
 

do udziału w  zawodach sportowych organizowanych z okazji festynu 

rekreacyjno-sportowego „Matczyna Niedziela”  

w dniu 27 maja  2018r. (niedziela)  
 

GODZINY PORANNE 

od godz. 7.30 – do 13.00 

 

1. Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Dwójek Kat. OPEN o Puchar Wójta Gminy Nieporęt 
Miejsce zawodów:  

Boisko do gry w piłkę siatkową plażową na terenie SP w Stanisławowie Pierwszym ul. Jana Kazimierza 291. 

Uczestnicy:  dorośli.  

Ramowy harmonogram turnieju: 

8.30 –  zgłoszenia  drużyn, 

9.00 –  otwarcie turnieju, 

9.10 - 13.00 – rozgrywki turniejowe, 

13.30 - wręczenie nagród w dniu turnieju w trakcie uroczystości związanych  z obchodami Matczynej 

Niedzieli – plac przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym.  

 

Turniej Piłki Siatkowej Trójek Siatkarskich dla Dziewcząt  o Puchar Wójta Gminy Nieporęt 
Miejsce zawodów:  

Hala gimnastyczna - SP w Stanisławowie Pierwszym ul. Jana Kazimierza 291. 

Uczestnicy: dziewczęta – mieszkanki Gminy Nieporęt, klas VII szkoły podstawowej oraz II i IIII gimnazjum.  

Ramowy harmonogram turnieju: 

7.30 –  zgłoszenia  drużyn, 

8.00 –  otwarcie turnieju, 

8.10 - 10.00 – rozgrywki turniejowe, 

13.30 - wręczenie nagród w dniu turnieju w trakcie uroczystości związanych  z obchodami Matczynej 

Niedzieli – plac przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym.  

 

Turniej Piłki Siatkowej Trójek Siatkarskich dla Chłopców  o Puchar Wójta Gminy Nieporęt 
Miejsce zawodów: 

Hala gimnastyczna -  SP w Stanisławowie Pierwszym ul. Jana Kazimierza 291. 

Uczestnicy: chłopcy  – mieszkańcy Gminy Nieporęt, klas VII szkoły podstawowej oraz II i IIII gimnazjum.  

Ramowy harmonogram turnieju: 

10.00 –  zgłoszenia  drużyn, 

10.30 –  otwarcie turnieju, 

10.30 - 13.00 – rozgrywki turniejowe, 

13.30 - wręczenie nagród w dniu turnieju w trakcie uroczystości związanych  z obchodami Matczynej 

Niedzieli – plac przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym.  

 

Turniej Minisiatkówki Single dla Dziewcząt klas IV-VI  o Puchar Wójta Gminy Nieporęt 
Miejsce zawodów:  

Hala gimnastyczna - SP w Stanisławowie Pierwszym ul. Jana Kazimierza 291. 

Uczestnicy:  dziewczęta – mieszkanki Gminy Nieporęt,  klas IV -VI. 

Ramowy harmonogram turnieju: 

8.00 –  zgłoszenia  drużyn, 

8.10 –  otwarcie turnieju, 

8.15 - 10.30 – rozgrywki turniejowe, 

13.30 - wręczenie nagród w dniu turnieju w trakcie uroczystości związanych  z obchodami Matczynej 

Niedzieli – plac przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym. 



 

Turniej Minisiatkówki Single dla Chłopców klas IV-VI  o Puchar Wójta Gminy Nieporęt 
Miejsce zawodów:  

Hala gimnastyczna -  SP w Stanisławowie Pierwszym ul. Jana Kazimierza 29.1 

Uczestnicy: chłopcy – mieszkańcy Gminy Nieporęt  klas IV -VI 

Ramowy harmonogram turnieju: 

8.00 –  zgłoszenia  drużyn, 

8.10 –  otwarcie turnieju, 

8.15 - 10.30 – rozgrywki turniejowe, 

13.30 - wręczenie nagród w dniu turnieju w trakcie uroczystości związanych  z obchodami Matczynej 

Niedzieli – plac przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym 

 

Turniej Minisiatkówki Single dla Dziewcząt klas 0-III (łapanie, rzucanie)  o Puchar Wójta 

Gminy Nieporęt 
Miejsce zawodów:  

Hala gimnastyczna -  SP w Stanisławowie Pierwszym ul. Jana Kazimierza 291 

Uczestnicy:  dziewczęta – mieszkanki Gminy Nieporęt   klas 0-III 

Ramowy harmonogram turnieju. 

10.00 –  zgłoszenia  zawodników, 

10.30 –  otwarcie turnieju, 

10.30 – 13.00 – rozgrywki turniejowe, 

13.30 - wręczenie nagród w dniu turnieju w trakcie uroczystości związanych  z obchodami Matczynej 

Niedzieli – plac przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym.  

 

Turniej Minisiatkówki Single dla chłopców klas 0-III (łapanie, rzucanie)  o Puchar Wójta 

Gminy Nieporęt 
Miejsce zawodów:  

Hala gimnastyczna -  gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym ul. Jana Kazimierza 291 

Uczestnicy:  dzieci – uczniowie klas 0-III 

Ramowy harmonogram turnieju. 

10.00 –  zgłoszenia zawodników, 

10.30  –  otwarcie turnieju, 

10.30 – 13.00 – rozgrywki turniejowe, 

13.30 - wręczenie nagród  w dniu turnieju w trakcie uroczystości związanych  z obchodami Matczynej 

Niedzieli – plac przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym 

 

Osoba odpowiedzialna/Sędzia Główny turniejów p. Dariusz Pieśniak  tel. 0.533 995 555  

 

 

PO POŁUDNIU 

od godz. 15.30 – do 18.00 

       

Gry i zabawy dla najmłodszych „Ćwicz z nami MAMO” 
I. konkurencja – strzał piłką do bramki 

II. konkurencja - slalom z woreczkiem na głowie  

III.  konkurencja – przeniesienie piłki na rakiecie do minitenisa. 

IV. konkurencja – rzut  woreczkiem do obręczy. 

V. Slalom samochodzikiem 

VI. Wyścigi zajączków  

VII. Laurka dla mamy  

VIII. Kwiatek dla mamy  

18.00 - wręczenie nagród  w dniu turnieju w trakcie uroczystości związanych  z obchodami Matczynej 

Niedzieli – plac przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym 

 



Konkurencje biegowe:  
-  przedszkolaki – jedna grupa startująca 

- kat. dziewczęta I-III,  

- kat. chłopcy I-III, 

- kat. dziewczęta IV-VI,  

- kat. chłopcy IV-VI, 
18.00 - wręczenie nagród  w dniu turnieju w trakcie uroczystości związanych  z obchodami Matczynej 

Niedzieli – plac przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym 

 

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego  

- dzieci młodsze, 

- dzieci starsze 
18.00 - wręczenie nagród  w dniu turnieju w trakcie uroczystości związanych  z obchodami Matczynej 

Niedzieli – plac przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym 

 

Turniej Warcabowy dla dzieci  

- dzieci młodsze, 

- dzieci starsze 
18.00 - wręczenie nagród  w dniu turnieju w trakcie uroczystości związanych  z obchodami Matczynej 

Niedzieli – plac przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


