
Test do I Klasy Sportowej(pływackiej)  2015/2016
Środa  20 maj godzina 16.00 

boisko Szkoła Podstawowa Nr 1.

1. Przyprowadzić dziecko na test sprawnościowy, który odbędzie się na obiektach 
sportowych szkoły dnia 20 maja– zbiórka wszystkich zainteresowanych o godzinie 
16:00.

2. Test obejmuje:
a. Bieg na dystansie 30 m.
b. Skok w dal obunóż z miejsca.
c. Bieg wahadłowy 4x10 m.
d. Rzut piłką lekarską 1kg w przód, zza głowy.
e. Bieg długi 200 m.
f. Test gibkości (skłon tułowia w przód z nogach prostych)

Należy zapewnić dziecku odpowiedni strój sportowy i obuwie sportowe.  Na 
stronie szkoły i klubu dołączone filmy jak wykonać zadania na teście 
sprawnościowym.
3. O końcowym wyniku decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w 

poszczególnych próbach sprawnościowych. 
Najlepszy wynik w próbie oznacza otrzymanie maksymalnej liczby punktów 
/równej liczbie kandydatów/, np. przy 100 kandydatach, 1 miejsce - 100 punktów, 
100 miejsce - 1 punkt.

Badania przez lekarza sportowego przeprowadzone zostaną w dniach 12 i 14 
maja w Poradni Sportowej „Twój Lekarz” ul. Pojaska. 
Należy ze sobą zabrać:

1. Skierowania od lekarza rodzinnego do poradni sportowej 
2. Ubezpieczenie, oraz dokonać rejestracji dziecka w Poradni  Sportowej w dniu 

przybycia.

Badania będą przeprowadzone według podanego poniżej harmonogramu.

12 maj 2015r.
Godz.: 

15:30 
- Bartoszewski Wiktor
- Chyl Maksymilian
- Cieślak Klaudiusz
- Cios Maciej
- Ciosmak Julia Helena
- Ciosmak Milena Józefa

16:00
- Dąbrowska Gabriela
- Dzido Aleksandra
- Dziduch Izabela   Marta
- Giruć Michał
- Gleń Błażej Mikołaj



- Ignaciuk Filip
16:30 

- Kita Dawid
- Kobeluk Sara
- Koman Franciszek
- Kowalik Filip
- Krasa Nikola
- Lal Maja Ewa
- Lis Natalia
- Łosiewicz Dawid

14 maj 2015r.
Godz.: 

15:30
- Łukasz Matylda
- Łyczak Martyna
- Madej Marcin
- Mirek Julia
- Mydlak Bartłomiej
- Pawęska Małgorzata
- Pogorzelec Izabela

16:00
- Psiuk Michał
- Pudełko Zofia
- Roszkowski Karol
- Serwin Szymon
- Stelmach Aleks Mateusz
- Studnicka Zuzanna

16:30
- Swacha Hanna Maria
- Szendała Konrad
- Szlingiert Adrian
- Tutka Emil
- Wołoszyn Zuzanna
- Wujec Hubert
- Zygmunt Adrian
- Zygmunt Mateusz

Lista osób zakwalifikowanych będzie wywieszona do dnia 15 czerwca 2015, z 
załączoną informacją o terminie zebrania z rodzicami dzieci zakwalifikowanych 
do klasy sportowej.

W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku niezdolności dziecka do udziału w 
testach z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych zwolnieniem lekarskim,  po 
indywidualnym ustaleniu terminu dziecko może przystąpić do testu jedynie w 
czasie na jaki pozwala termin rekrutacji.


