CYKL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Cykl Wychowania Fizycznego i Sportu
Cykl Wychowania Fizycznego i Sportu jest podstawow■ jednostk■ organizacyjn■ CS SP podlega
bezpo■rednio Szefowi Wydzia■u Dydaktycznego i odpowiada za ca■okszta■t dzia■alno■ci zwi■zanej z
realizacj■ przedsi■wzi■■ z zakresu kultury fizycznej w Centrum. Kultur■ fizyczn■ w Centrum realizuje si■
g■ównie poprzez wychowanie fizyczne i sport powszechny.
Wychowanie fizyczne jest jednym z g■ównych przedmiotów szkolenia bojowego i ma na celu wszechstronny
rozwój ■o■nierzy, wyrabianie w nich sprawno■ci fizycznej i psychicznej oraz podnoszenie zdrowotno■ci, a
zatem ma du■y wp■yw na wykonywanie zada■ szkoleniowych oraz gotowo■■ bojow■ naszego wojska.
Wychowanie fizyczne w Centrum obejmuje:
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•

poranny rozruch fizyczny

•

zaj■cia programowe

•

■wiczenia i treningi fizyczne podczas zaj■■ ze szkolenia bojowego

•

zaj■cia sportowe

•

zaj■cia kondycyjno - szkoleniowe

•

metodyk■ wychowania fizycznego

•

zdobywanie Wojskowej Odznaki Sprawno■ci Fizycznej

•

sprawdziany sprawno■ci fizycznej.

Sport powszechny w wojsku ma na celu doskonalenie sekwencji ruchowych nabytych w trakcie zaj■■
programowych. Jest czynnikiem, który umo■liwia ka■demu ■o■nierzowi samorealizacj■ celów zarówno
ruchowych jak i emocjonalnych. Stanowi istotny element profilaktyki zdrowotnej, aktywnego i kulturalnego
sp■dzania czasu wolnego oraz integracji ■rodowiska wojskowego.
Sport powszechny w Centrum obejmuje swoim zakresem wszystkich ■o■nierzy i w sk■ad jego wchodzi:
---> organizacja zawodów sportowych w pododdzia■ach:
tenis sto■owy
piłka nożna halowa
OSF (indywidualnie)
konkurs siłacza
piłka koszykowa
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---> organizacja zawodów sportowych na szczeblu Centrum:
pi■ka no■na halowa
bieg patrolowy kadry
OSF (indywidualnie)
biegi uliczne
piłka siatkowa kadry
konkurs siłacza
piłka koszykowa
tenis stołowy

---> udzia■ w obowi■zkowych zawodach sportowych rangi mistrzostw Wojska Polskiego:
pi■ka siatkowa kadry
bieg na orientację
strzelanie z broni etatowej
bieg patrolowy
strzelanie pneumatyczne
tenis stołowy
judo
półmaraton
tenis ziemny
■eglarstwo
maraton
brydż sportowy
radioorientacja sportowa
pływanie

---> udzia■ w zawodach ■rodowiskowych organizowanych na terenie Koszalina
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pi■ka siatkowa
piłka nożna halowa
strzelanie z broni sportowej i własnej
biegi uliczne
tenis ziemny

Obowi■zkowy charakter zawodów w sporcie powszechnym s■u■y podnoszeniu sprawno■ci fizycznej,
kszta■towaniu umiej■tno■ci i nawyków sportowych oraz po■■danych cech wolicjonalnych, takich jak: wola
walki i zwyci■stwa, kole■e■stwo, wspó■dzia■anie, wspó■zawodnictwo indywidualne i zespo■owe itp.
Wszystkie organizowane zawody maj■ uroczyst■ opraw■, a zwyci■scy indywidualni i zespo■owi s■
wyró■niani nagrodami rzeczowymi, pieni■■nymi oraz dyplomami na miesi■cznych zbiórkach Centrum.

Materiał pochodzi ze zbiorów Cyklu; red. J. Barczewski
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