
                          S P O R T O W Y    GAJ 

                                       P R O G R A M                                                                            

 

10/11 październik 2020 

 10.10.2020 

GODZ.16.00-18.00                                                                                                                                                

-trening otwarty SKRZATÓW (dzieci ur. 2014 r. i młodsi ) , mecz piłkarski ,ćwiczenia i zabawy 

dzieci z rodzicami                                                                                                                                                                    

- piłka nożna -konkurs celności strzałów (wprowadzenie, trening)                                                                 

-pojedynek bramkarzy (wprowadzenie, trening)                                                                                                                                            

-skoki z miejsca (wprowadzenie, trening)                                                                                                                               

-rzut piłeczką (wprowadzenie , trening )                                                                                                                         

- hokej na trawie (wprowadzenie , trening)                                                                                                                        

- mini siatkówka (wprowadzenie , trening)                                                                                                             

-tor przeszkód (wprowadzenie, trening)                                                                                                        

GODZ.18.00-19.00                                                                                                                                        

-mecz piłkarski drużyn podwórkowych                                                                                                  

GODZ.19.00-21.00                                                                                                                                                  

-mecz piłki nożnej- Liga Międzyosiedlowa. 

11.10.2020 

GODZ.14.00 – 17.00                                                                                                                                          

-mecz piłkarski LEGENDY WKS ŚLĄSK WROCŁAW-REPREZENTACJA DRUŻYN OSIEDLOWYCH     

GODZ.17.00-19.00                                                                                                                                                        

- piłka nożna – SKRZATY- konkurs celności  strzałów                                                                                         

-pojedynek bramkarski ŻAKÓW (ur.2012 r. i młodsi )                                                                           

-wielobój dziecięcy i rodzinny –zajęcia konkursowe na wytyczonych stacjach                                             

-gry i zabawy dzieci z rodzicami                                                                                                                    

GODZ.19.00-20.00                                                                                                                                                    

-mecz piłkarski drużyn podwórkowych                                                                                                  

GODZ.20.00-21.00                                                                                                                                      

-mecz piłki nożnej Liga Międzyosiedlowa 

17/18 październik 2020 

17.10.2020 

GODZ.16.00-18.00                                                                                                                                                   

-trening otwarty ŻAKÓW , mecz piłkarski, ćwiczenia i zabawy dzieci z rodzicami                                                           

- piłka nożna – ŻAKI-konkurs celności strzałów                                                                                                           

-pojedynek bramkarski ORLIKÓW ( ur.2010 r. i młodsi )                                                                                                  



- finały wieloboju  dziecięcego   SKRZATÓW  i  rodzinnego ( 2 osoby dorosłe + dziecko  z grupy 

SKRZAT )                                                                                                                                                            

GODZ.18.00-19.00                                                                                                                                                       

-mecz piłkarski drużyn podwórkowych                                                                                                                   

GODZ. 19.00-21.00                                                                                                                                                     

-mecz piłki nożnej- Liga Międzyosiedlowa 

18.10.2020 

GODZ.16.00-18.00                                                                                                                                                   

-piłka nożna- ORLIKI- konkurs celności strzałów                                                                                                        

-pojedynek bramkarski-MŁODZIKÓW (ur.2008 r. i młodsi)                                                                                     

-finały wieloboju ŻAKÓW i rodzinnego(2 osoby dorosłe+ dziecko z grupy ŻAK lub młodsze )                                                      

-wielobój dziecięcy i rodzinny- zajęcia konkursowe na wytyczonych stacjach                                                                     

-gry i zabawy dzieci z rodzicami                                                                                                                     

GODZ 18.00-19.00                                                                                                                                                  

-mecz piłkarski drużyn podwórkowych                                                                                                     

GODZ.19.00-21.00                                                                                                                                                    

-mecz piłki nożnej- Liga Międzyosiedlowa 

24/25 pażdziernik  2020 

24.10.2020 

GODZ.16.00-18.00                                                                                                                                                     

-trening otwarty ORLIKÓW, mecz piłkarski, ćwiczenia i zabawy dzieci z rodzicami                                             

-piłka nożna- MŁODZIK-konkurs celności strzałów                                                                                                    

-pojedynek bramkarski TRAMPKARZY ( ur.2006 r. i młodsi )                                                                                   

-wielobój dziecięcy i rodzinny- zajęcia konkursowe na wytyczonych stacjach                                               

GODZ.18.00-19.00                                                                                                                                                         

-mecz piłkarski drużyn podwórkowych                                                                                                       

GODZ.19.00-20.00                                                                                                                                                   

-mecz piłki nożnej Liga Międzyosiedlowa 

25.10.2020  

GODZ.16.00-18.00                                                                                                                                                                                    

- piłka nożna- Trampkarz – konkurs celności strzałów                                                                                                 

-pojedynek bramkarzy JUNIOR ( ur.  2005 r. i starsi)                                                                                                        

-finały wieloboju ORLIKÓW i rodzinnego ( 2 osoby dorosłe +dziecko z grupy ORLIK lub 

młodsze )                                                                                                                                                     

GODZ.18.00-19.00                                                                                                                                                    

-mecz piłkarski drużyn podwórkowych                                                                                                 

GODZ.19.00-21.00                                                                                                                                                        

-mecz piłki nożnej Liga Międzyosiedlowa 

07/08 listopad 2020 



07.11.2020 

GODZ.15.00-17.00                                                                                                                                                              

-trening otwarty MŁODZIKÓW, mecz piłkarski , gry i zabawy dzieci z rodzicami                                                                                 

- piłka nożna JUNIOR -konkurs celności strzałów                                                                                                          

-finały wieloboju MŁODZIKÓW i rodzinnego (2 osoby dorosłe + dziecko z grupy MŁODZIK lub 

młodsze)                                                                                                                                                                                      

-wielobój dziecięcy i rodzinny- zajęcia konkursowe na wytyczonych stacjach                                                 

GODZ.17.00-18.00                                                                                                                                           

-mecz piłkarski drużyn podwórkowych                                                                                                   

GODZ.18.00-21.00                                                                                                                                                      

-mecz piłki nożnej Liga Międzyosiedlowa 

08.11.2020 

GODZ.15.00-17.00                                                                                                                                                            

-gry i zabawy rodziców z dziećmi                                                                                                                                

-finał wieloboju JUNIOR i rodzinnego(2 osoby dorosłe +dziecko ur.2005 i młodsi                                                                    

- piłka nożna- konkurs strzelecki w kategorii ŻAK,ORLIK,MŁODZIK,TRAMPKARZ                                                        

GODZ.17.00-18.00                                                                                                                                                           

-mecz piłkarski drużyn podwórkowych                                                                                                

GODZ.18.00-21.00                                                                                                                                    -

mecz piłkarski Liga Międzyosiedlowa 

14/15 listopad 2020 

14.11.2020 

GODZ.15.00-18.00                                                                                                                                                           

-piłka nożna- finały drużyn podwórkowych                                                                                                           

-gry i zabawy dla dzieci i dorosłych                                                                                                              

GODZ.18.00-21.00                                                                                                                                            

-mecz piłki nożnej Liga Międzyosiedlowa 

15.11.2020 

GODZ.14.00-16.00                                                                                                                                                     

-gry i zabawy dla dzieci i dorosłych                                                                                                      

GODZ.16.00-21.00                                                                                                                                              

FINAŁ Ligii Międzyosiedlowej. 

 

ORGANIZATOR MOŻE DOKONAĆ MODYFIKACJI PROGRAMU  ZE WZGLĘDU NA OBOSTRZENIA 

SANITARNE I  ZŁE WARUNKI POGODOWE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


