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        Sposób pokonania sprawnościowego toru przeszkód.

Tor przeszkód rozpoczyna się w pozycji leżenia przodem na materacu, ręce wyprostowane, dłonie 
ułożone wzdłuż ciała.
1. Na komendę „start”włączany jest stoper, a zawodnik wstaje i biegnąc okrąża pachołki: pierwszy 
z lewej  strony, drugi z prawej strony,trzeci z lewej strony.
2. Po dobiegnięciu do  materaca wykonuje przewrót w przód (przewrót gimnastyczny lub przez 
bark)
3. Następnie dołem pokonuje w dowolny sposób pierwszy płotek lekkoatletyczny ,drugi płotek 
lekkoatletyczny pokonuje górą (przeskoki lub przekraczanie),trzeci płotek lekkoatletyczny   
pokonuje dołem  w dowolny sposób. Trzy płotki lekkoatletyczne wysokość płotka 76 cm.
4. Sprzed wyznaczonej linii wykonuje 4 rzuty piłkami lekarskimi oburącz, zza głowy w przód na 
odległość minimum 3 m. Masa piłki- 3 kg. Dotknięcie, przekroczenie linii w trakcie wykonania 
próby lub nieosiągnięcie wymaganej odległości skutkuje dodatkowym rzutem piłką ( maksymalnie 
jeden dodatkowy rzut).
5. Zawodnik z taczką na której leży manekin pokonuje wyznaczony odcinek slalomem pomiędzy 
ustawionymi pachołkami,  każdy pachołek należy omijać z innej strony niż poprzedni. Jeżeli 
zawodnik ominie dwa pachołki z tej samej strony otrzymuje karę w postaci 5 karnych sekund. 
6. Zawodnik wchodzi do worka i skacze w nim od pachołka do pachołka. 
7. Pokonanie skrzyni gimnastycznej górą, w dowolny sposób, ( skrzynia pięcioczęściowa)
8. Zawodnik trzyma piłkę za rogi, wykonuje skoki kangura po prostej, od pachołka do pachołka.     
9. Uczestnik trzymając w ręku rakietkę do tenisa stołowego, a na niej piłeczkę, przebiega po ławce 
gimnastycznej w momencie zgubienia piłeczki zawodnik podejmuje piłeczkę i kontynuuje bieg od 
miejsca zgubienia piłeczki.                                                                                                                     
10. Konkurencja składa się z 6 opon ułożonych w dwóch rzędach. Uczestnik przebiega opony 
trafiając stopami do środka każdej opony.                                                                                          
11. Zawodnicy dobiegają do ławeczki, chwytaj ławeczkę obiema rękami i pełzając pokonuje 
ławeczkę.                                                                                                                                                
12. Zawodnik w dowolny sposób wykonuje 10 skoków przez skakankę.                                            
13. Ostatnią konkurencją jest strzał na bramkę. Zawodnik ma trzy próby trafienia piłką do bramki. 
Pierwsze trafienie uprawnia zawodnika do biegu na metę.

 


