POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE INSTRUÇÃO E ENSINO
COLÉGIO POLICIAL MILITAR “FELICIANO NUNES PIRES ”

XXIV GINCANA ESPORTIVA E CULTURAL
TEMA: “Respeito e Solidariedade, Grandes Valores. CFNP ”
TAREFA
N° 08
“Bike”
O “Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires” neste ano escolheu o tema “Respeito e
Solidariedade, Grandes Valores. CFNP”, para a XXIV GESC.
XXIV GESC

As equipes deverão escolher dois representantes para executarem a prova de deslocamento
com uma mini bicicleta. Obrigatória a participação de um menino e uma menina.
Os alunos deverão pedalar a mini bicicleta pelo trajeto previamente demarcado pela
organização da gincana.
1. DESCRIÇÃO DA TAREFA
A dupla deverá realizar o deslocamento indicado num tempo máximo de cinco minutos. Se o
tempo for extrapolado, a equipe será desclassificada.
Não será permitido colocar nenhum pé no chão como apoio, após iniciar o deslocamento.
Caso isso ocorra, o aluno deverá continuar de onde parou. Caso venha a se impulsionar com
o pé, deverá retornar ao local de saída e reiniciar o trajeto. Após colocar o pé no chão por
cinco vezes (cada aluno), a equipe será considerada desclassificada e não pontuará.
A equipe poderá ajustar a mini bicicleta da maneira que considerar melhor para a realização
da tarefa, porém o ajuste será para os dois integrantes.
Será considerada vencedora a equipe que obtiver o menor tempo, seguindo-se com as demais
equipes, imediatamente após a melhor pontuação.
Havendo empate entre duas ou mais equipes, será realizado um novo deslocamento, apenas
pelas meninas, até que ocorra o desempate entre as turmas.
2. Pontuação:
A tarefa terá 100 pontos para o vencedor, 90 pontos para o 2º colocado, 80 pontos para o 3º
colocado, 70 para o 4º, 60 para o 5º e 50 para o 6º colocado. A não participação na tarefa fará
com que a equipe não pontue.
3. Dia: 17/07/2015
Local: Ginásio do CFNP
Horário: EM - 0800H
EF - 1400H

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

6. Tabela de Pontuação:
EM:
1º A
1º B
2º A
2º B
3º A
3º B

EF:
6º A
7º A
8º A
8º B
9º A
9º B
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