
DZIEŃ MARYNARZA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 5.12.2017. 

Przewidziane konkurencje, które rozegrane zostaną na Sali gimnastycznej na lekcjach 7 i 8: 

1. Węzły. 

Wyznaczona osoba z klasy wykonuje w jak najkrótszym czasie 3 węzły marynarskie: 

ratowniczy, płaski i knagowy. Zwycięża uczeń, który uzyska najlepszy czas wykonania 

prawidłowych węzłów. 

Uczniowie prowadzący konkurencję: klasa III Ż 

2. UKFki. 

Klasę reprezentują dwie osoby, których jedna z zawiązanymi oczami  {trzymając radiostację) 

pokonuje trasę slalomu. Druga osoba z drużyny „nawiguje” tą pierwszą informując jak ma się 

przemieszczać aby ominąć przeszkodę. O kolejności decyduje najlepszy czas pokonania trasy. 

Każde dotknięcie przeszkody skutkuje doliczeniem 5 sekund.  

Uczniowie prowadzący konkurencję: klasa II Ż 

3. Klarowanie liny. 

               Dwie osoby z klasy klarują rozwiniętą linę w „kłębek” w jak najkrótszym czasie. 

Uczniowie prowadzący konkurencję: klasa I Ż 

4. Tor przeszkód. 

Zadanie polega na jak najszybszym pokonaniu toru przeszkód przez wyznaczonego ucznia, 

która przemieszcza się w specjalnych goglach. Uczeń trzyma szklankę z napojem i ma za 

zadanie nie wylać płynu i dotrzeć do mety w najkrótszym czasie. 

Uczniowie prowadzący konkurencję: klas IV Ż 

5.  Rzutka ratownicza. 

Wyznaczony uczeń na sygnał klaruje rozwiniętą rzutkę ratowniczą i wykonuje rzut w kierunku 

koła ratowniczego. Jego zadaniem rzutu tak aby rzutka przecięła koło. Oceniana jest 

jednocześnie celność oraz czas. 

Uczniowie prowadzący konkurencję: klasa III Ż 

6.  Wiązanie. 

Konkurencja polega na zawiązaniu 2 uczniów danej klasy liną w ciągu jedne minuty przez 2 

uczniów inne klasy. Oceniany jest czas, w którym dwaj związani uczniowie wyswobodzą się. 

Uczniowie prowadzący konkurencję: klasa III Ż 

7. Bitwa na ławeczce. 

Zadanie polega na zrzuceniu przeciwnika z odwróconej  ławeczki na materac za pomocą 

gąbkowego „makaronu”. Przegrywający odpada. 

Uczniowie prowadzący konkurencję: klasa I Ż 

8. Wózek. 

Uczeń pokonuje slalom przemieszczając się w sklepowym wózku tylko i wyłącznie za pomocą 

wiosła. Liczy się najkrótszy czas przejazdu. 

Uczniowie prowadzący konkurencję: klasa II Ż 

9. Przeciąganie liny. 

Startują 3 wyznaczeni uczniowie systemem pucharowym. 

Uczniowie prowadzący konkurencję: klasa IV Ż 

10. Konkurs na nadanie imion dla nowych dezet. 

Każda klasa przedstawia swoje propozycje na nadanie nazw 2 nowym dezetom.  


