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

XXIII GINCANA ESPORTIVA E CULTURAL
TEMA: “30 ANOS CFNP”
TAREFA
N° 10
“Não fique parado feito uma múmia!”
O “Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires” neste ano escolheu o tema “30
ANOS CFNP”, para a XXIII GESC.
XXIII GESC

As equipes deverão apresentar três integrantes para formarem uma múmia, utilizando
ataduras de crepom. Dois alunos irão enfaixar o terceiro, da cabeça aos pés, para que ele seja
a múmia da equipe. Em seguida ele deverá realizar um trajeto, em quadra, percorrendo um
circuito de cones previamente colocados para completar a prova.
1. DESCRIÇÃO DA TAREFA
As equipes deverão utilizar no máximo 10 ataduras de crepom, de 10 cm de largura, para
enfaixarem o colega que será a múmia. Após a transformação, a múmia sairá de um ponto da
quadra, tendo que percorrer um circuito de cones no menor tempo possível, retornando ao
ponto de partida. Vencerá a equipe que formar a múmia e esta percorrer o trajeto em menor
tempo, sem perder nenhuma das ataduras colocadas em seu corpo. Caso ocorra a perda de
alguma atadura, a equipe será desclassificada e não ganhará pontuação. A prova será por
tempo, sendo o menor tempo a maior pontuação e assim sucessivamente. A múmia deverá
ter as duas pernas unidas pelas ataduras. Os braços poderão ficar livres, porém enfaixados.
As equipes deverão providenciar as ataduras que irão utilizar durante a realização da tarefa.
2. Pontuação:
A tarefa sairá de 100 pontos para o menor tempo e para os demais serão descontados 10
pontos por colocação. Ex: 100 pontos, 90 pontos, 80 pontos...
3. Dia: 17/07/2014
Local: Ginásio CFNP
Horário: EM – 1130H
EF – 1400H
4. Divulgação do resultado: 04 de agosto de 2014 no CFNP.
5. FISCAIS/JURADOS: EM: Cláudia
EF: Cláudia
DIREÇÃO DO CFNP
Junho de 2014

