
Regulamin konkursu Mądry i sprawny

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Środzie Wlkp.

2. Uczestnicy przystępują do dwóch zadań konkursowych: testu na orientację w różnych 
dziedzinach wiedzy oraz testu sprawnościowego (pokonują na czas tor przeszkód).

3. Uczestnik, który najlepiej ze wszystkich rozwiąże test z wiedzy ogólnej otrzymuje 50 
punktów, a pozostali uczestnicy odpowiednio mniej wg proporcjonalnego przeliczenia.

4. Uczestnik, który zwycięży w teście sprawnościowym, pokonując tor przeszkód bezbłędnie 
i w najkrótszym czasie, również otrzymuje 50 punktów. 

5. Pozostali uczestnicy otrzymują proporcjonalnie mniej punktów za test sprawnościowy wg 
następujących zasad:
- czas pokonania toru przeliczony zostanie na sekundy;
- liczba sekund straty do zwycięzcy zostanie odjęta od czasu zwycięzcy i tak uzyskany 
wynik będzie podstawą naliczania punktów danego uczestnika;
- wynik ten zostanie porównany z czasem zwycięzcy i dany uczestnik otrzyma punkty wg 
proporcjonalnego przeliczenia. 
Np. dla trzech najlepszych czasów 1:20; 1:30; 1:55. Po zamianie na sekundy mamy: 80; 90; 
115. Straty do zwycięzcy: 0; 10; 35 sek. Po odjęciu strat od czasu zwycięzcy mamy; 80; 70; 
45.

            Po przeliczeniu proporcjonalnym uzyskujemy wyniki punktowe odpowiednio: 50 p.; 
            43,75 p.; 28,1 p., które zaokrąglamy do jedności. Za błąd w pokonywaniu przeszkody  
            uczestnikowi dolicza się do czasu 3 sekundy. 
        6. Suma punktów z testu wiedzy ogólnej i sprawnościowego decyduje o zwycięstwie 
            i kolejnych miejscach zajętych w całym konkursie.

                                                           Tor przeszkód:
 (przed rozpoczęciem testu właściwy sposób pokonywania toru przeszkód zostanie 

zademonstrowany zawodnikom)
        I  Na komendę START zawodnik biegnie i okrąża dwa stojaki – pierwszy z prawej, a drugi 
            z lewej strony.
       II Zawodnik wykonuje przewrót w przód przez przeszkodę, a następnie przewrót w przód 
            z przysiadu podpartego [dziewczęta wykonują pierwszy przewrót bez przeszkody].
      III Zawodnik chwyta skórzanego manekina o wadze 30 kg, podnosi go z materaca i niosąc go  
           ponad podłogą, obiega stojak ustawiony w odległości 5 m od materaca, po czym  kładzie go  
           na ten sam materac [dziewczęta mogą wlec manekina po podłodze].
     IV  Zawodnik pokonuje w dowolny sposób cztery płotki lekkoatletyczne górą i dołem na 
           przemian.
       V Zawodnik w zwisie przodem przechodzi poziomo przez pięć segmentów drabinek z pomocą  
          samych tylko rąk [dziewczęta mogą również używać nóg]. 
      VI Zawodnik pokonuje w dowolny sposób przeszkodę w postaci dwóch pięcioczęściowych  
          skrzyń gimnastycznych. 
     VII Zawodnik pokonuje dziesięciokrotnie dystans 5 metrów ze zmianą kierunku biegu 
           (bieg wahadłowy).  


