
令和元（2019）年９月１２日 

保護者の皆様 

ブカレスト日本人学校 

校 長  清水 哲也 

 

持久走大会のお知らせ 

 

初秋の候、保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より、当

校の教育活動にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。 

さて、今年度も持久走大会を次の通り実施いたします。子どもたちにとって、日頃の取り組みの成果

を発揮する機会となります。子どもたちへのご支援をよろしくお願いいたします。 

 

１ ねらい  自己記録に挑戦する意欲を高めるとともに、体力の向上と健康の保持増進を図る。 

 

２ 日 時  時間走：令和元年９月２０日（金）６校時（５年生以上１０分、４年生以下７分） 

持久走：令和元年９月２７日（金）６校時（１５００ｍ、８００ｍ） 

 

３ 会 場  マークトウェイン（両日とも） 

 

４ 時 程   

９月２０日（金） ９月２７日（金） 

１４：４０ 開会式  

１４：５０ 準備運動（ウォーミングアップ） 

１４：４０ 諸連絡（流れの確認） 

１４：４５ 準備運動（ウォーミングアップ） 

１５：００ 時間走（１０分） 

１５：１５ 時間走（ ７分） 

１５：００ 1500ｍ（中学部男子） 

      1000ｍ（中学部女子、高学年男子） 

      800ｍ（高学年女子） 

１５：１５ 800ｍ（中学年、低学年）） 

１５：３０ 整理運動 

１５：３５ 諸連絡 

１５：４０ 現地出発 

１５：５０ 学校到着、学級の時間 

１６：１０ 下校 

 

５ その他  （１）雨天の場合、当日は学校で体育の授業を行い、別の日に学校で持久走大会を行い

ます。 

       （２）実施にあたって、健康面その他心配なことがありましたら、学校までご連絡くだ

さい。 

【連絡先】 

ブカレスト日本人学校（山崎） 

TEL：０２１－２２２－１９８５ 



În atenția părinților                                                        12 septembrie 2019 

                                                           ȘCOALA JAPONEZĂ BUCUREȘTI 

                                                           DIRECTOR   SHIMIZU TETSUYA 

 

ÎNȘTIINȚARE CU PRIVIRE LA PROBA SPORTIVĂ DE ALERGARE DE REZISTENȚĂ 

 

 Primiți, vă rugăm, urările noastre cele mai bune acum, la început de toamnă. 

 Vă înștiințăm, în cele de mai jos, în legătură cu desfășurarea probei sportive de alergare de rezistență, 

care va fi organizată și în acest an și va constitui un bun prilej pentru elevii școlii de a arăta rezultatele 

pregătirii lor. Să îi încurajăm cu căldură. 

 

1. Obiectivul       Se urmărește pregătirea elevilor pentru a ținti recorduri personale precum și   

           sporirea capacității lor fizice și îmbunătățirea stării lor de sănătate.  

2. Ziua și ora       Proba de alergare în interval de timp: vineri 20 septembrie 2019,   

14:30-15:35 (clasele 1-4: 7 min., clasele 5-9: 10 min.) 

                    Proba de alergare de rezistență:  Vineri 27 septembrie 2019,  

14:30-15:35 (1500m, 800m) 

3. Locul           Liceul Internațional Mark Twain (ambele zile) 

4. Programul   

Vineri 20 septembrie Vineri 27 septembrie 

14:40 Ceremonia de deschidere 

14:50 Gimnastica de încălzire 

14:40 Anunțuri (desfășurarea programului) 

14:45 Gimnastica de încălzire 

15:00 Proba de alergare în interval de timp (10 min) 

15:15 Proba de alergare în interval de timp (7 min) 

15:00 1500m (băieții de gimnaziu) 

      1000m (fetele de gimnaziu, băieții din 

 Clasele 5-6) 

       800m (fetele din clasele 5-6) 

15:15  800m (clasele 3-4 și 1-2) 

15:30 Gimnastică de revenire 

15:35 Anunțuri  

15:40 Plecarea de la liceul Mark Twain 

15:50 Sosirea la școală, adunare pe clase 

16:10 Plecarea către casă 

5. Altele         1.    Dacă timpul este nefavorabil, se va ține oră de educație fizică în școală iar 

proba de alergare de rezistență se va organiza în altă zi în curtea școlii.  

2.    În cazul în care sunt aspecte ce țin de sănătatea elevilor sau alte probleme 

legate de desfășurarea acestei probe, vă rugăm să ne anunțați la tel.    

021-2221985, persoana de legătură dl. profesor Yamasaki Shinya.                              


