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° 09
“Volta ao cone”
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 estar representadas por dez integrantes (5 meninas e 5 meninos), os quais
deverão se revezar para percorrerem um trajeto de 20 metros no menor tempo possível.
1. DESCRIÇÃO DA TAREFA
As equipes formarão uma fila indiana, alternando uma menina com um menino, e assim que
for dado o início da prova, deverão correr do local de saída até um cone que estará disposto a
10 metros de distância, dando a volta no mesmo e retornando ao local da saída, onde o
próximo integrante estará aguardando para poder sair, até que todos executem a tarefa.
Para que o próximo integrante possa sair, o anterior deverá dar um tapinha em sua mão, atrás
da linha demarcada.
O aluno não poderá ficar à frente da linha de marcação de saída. Deverá aguardar o toque em
sua mão atrás da linha. Caso ocorra a queima da largada, deverá retornar ao local de saída.
Ocorrendo a queima da largada mais de duas vezes, a equipe será desclassificada e não
pontuará.
Havendo empate entre duas ou mais equipes, será realizado um novo deslocamento, apenas
pelas meninas, até que ocorra o desempate entre as turmas.
Haverá um sorteio para definir a ordem das equipes para a execução da tarefa. Será uma
turma por vez.
As demais equipes poderão assistir as equipes anteriores realizando a prova.
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. Equipe que não participar da
tarefa não pontuará.

3. Dia: 17/07/2015
Local: Ginásio do CFNP
Horário: EM - 0845H
EF - 1445H
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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