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O Colégio Policial Militar “Feliciano Nunes Pires” neste ano escolheu o tema “Respeito e
Solidariedade, Grandes Valores. CFNP”, para a XXIV GESC.
As equipes deverão estar representadas por 12 alunos, sendo 6 meninas e 6 meninos, para
participarem de uma prova de corrida, em dupla mista (menino e menina), dentro de um saco
de linhagem.
Será uma corrida de revezamento, onde cada dupla terá que deslocar-se por uma distância
definida pela organização, saindo de uma marcação até a outra, onde haverá uma dupla
aguardando para substituir a que acabou de realizar a tarefa, retornando o percurso e
chegando novamente na linha de marcação para, também, ser substituída, e assim
sucessivamente até as seis duplas realizarem a tarefa.
Será realizado um sorteio, antes do início da prova, para saber a sequência das turmas a
realizarem a tarefa.
1. DESCRIÇÃO DA TAREFA
As equipes deverão ficar dispostas nas linhas de marcação, que serão indicadas pela
organização, distribuídas 3 duplas de um lado e 3 do outro lado do percurso, permitindo que
haja a alternância das duplas, até que a última chegue na linha demarcada. Assim, todas as
seis duplas mistas completarão o deslocamento, dentro de um saco de linhagem.
As duplas deverão estar com os dois pés dentro do saco e com os braços internos cruzados.
Cada aluno estará dentro de um saco individual.
O deslocamento poderá ser feito através de corrida, passo ou pulo.
Caso ocorra queda, a dupla deverá parar, se arrumar e seguir o trajeto de onde parou.
Caso o pé de algum integrante saia do saco, a dupla deverá retornar ao local de saída e
reiniciar o deslocamento.
Se houver o rompimento do saco, a dupla deverá retornar ao ponto de partida e substituir o
material (saco rompido).
As equipes que estiverem aguardando poderão assistir a realização das equipes anteriores.

Em caso de empate entre equipes, será feita uma nova chamada, com somente uma dupla por
turma. Nesse caso, vencerá a equipe que realizar o deslocamento mais rápido.

2. Pontuação:
As equipes competirão de acordo com a faixa etária, sendo assim distribuídas:
EM – todas as equipes competirão entre si.
1º lugar – 100 pontos
2º lugar – 90 pontos
3º lugar – 80 pontos
4º lugar – 70 pontos
5º lugar – 60 pontos
6º lugar – 50 pontos
EF – será dividido em dois grupos:
G1 (6ºA X 7ºA)
1º lugar – 100 pontos
2º lugar – 80 pontos
G2 (demais turmas do EF)
1º lugar – 100 pontos
2º lugar – 90 pontos
3º lugar – 80 pontos
4º lugar – 70 pontos

3. Data: 15/07/2015
Local: Complexo esportivo do CEPM (Estádio Chocolate)
Horário: EM - 1030H
EF - 1600H

4. Divulgação do resultado: 03 de agosto de 2015 no CFNP.

5. FISCAIS/JURADOS: EM – Professor Ed. Física EM – Sandro / Sd PM Salles
EF – Professora Ed. Física EF – Patrícia / Sd BM Zonatto
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- ST PM Andréia

- Sgt PM Gisele

- Sgt PM Lemes

EF – Professora Ed. Física EF - Patrícia

- Sd BM Zonatto

- ST PM Jacinta

- Sgt PM Nascimento

- Cb PM Perin

6. Tabela de Pontuação:

EM: Vencedor -

EF: Vencedor -

