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Упровадження елементів спортивних ігор в освітній процес забезпечує
фізичний розвиток дітей, підвищує їхню рухову активність, сприяє переживанню різних емоцій, формуванню навичок роботи в команді. Ознайомивши
своїх вихованців із веселою грою — брумболом, ви гарантовано зміцните
їхнє здоров’я і забезпечите максимум позитивних емоцій.

Брумбол — зимова спортивна командна гра,
що проводиться на засніженому утрамбованому
полі за участі двох команд, що складаються з п’яти
польових гравців та воротаря.
Цей зимовий вид спорту дуже нагадує хокей.
Суттєва відмінність полягає в тому, що на ногах
гравців не ковзани, а взуття з чіпкою гумовою
підошвою. Ворота хокейні або більші за розміром, приблизно як у футболі.
Назвою брумбол завдячує інвентарю: замість
ключки — мітла (англ. broom), а замість жвавої
шайби — не менш веселий, але більш помітний
яскравий м’яч (англ. ball).

Гравці з міста Дулут, штат Міннесота
(США). 1910 р.
(broomball.com)

Ця гра потребує значної енергії. Батьківщиною
цього виду спорту є Канада, де він виник близько
ста років тому. Наразі брумбол завоював багато
шанувальників у США, Австралії та Японії.

ПРАВИЛА ГРИ

Жіноча команда з брумболу провінції
Онтаріо (Канада). Приблизно 1900-ті рр.
(hockeygods.com)
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У грі беруть участь 2 команди. Кожна складається з двох захисників, центрального нападника, двох крайніх нападників та воротаря.
Укидання м’яча в гру здійснюється так само, як
і вкидання шайби в хокеї. Матч складається із
2 періодів тривалістю 10 хвилин. Головна мета —
забити м’яч у ворота протилежної команди. Цього
можна досягти, запустивши м’яч або передавши
пас товаришам по команді. Дозволені паси мітлою або ногою гравця. Команда, яка забила найбільшу кількість голів на кінець гри, оголошується
переможницею.
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