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У свакој игри се мери време. Најуспешнија екипа добија 10 бодова,

другопласирана 8, трећа екипа 6, четврта 4, пета 2 све остале 0 бодова. У

случају истог времена или резултата екипа, те екипе добијају исти број

бодова по пласману. На крају се сабирају бодови из свих пет игара и бодови

бонус игре у којој учествују родитељи.

Игре су санкање, грудвање, џак, хокеј на леду и напуни боцу као и бонус игра

полигон за родитеље.

Сваки погрешан задатак кажњава се додавањем казнених секунди на укупно

остварено време.

ИГРЕ

*Санкање - учествује 6 такмичара + тренер

Тренер једног по једног такмичара превози на санкама кроз полигон означен

чуњевима. Kада једног остави, враћа се по другог и тако редом док не

превезе свих 6 такмичара до циља. Време се мери када последњи такмичар

буде завршио на циљу.

*Грудвање – учествује 2 такмичара (који нису учествовали у првој игри) +

тренер

Тренер стоји у означеном простору са корпом у рукама. На 7м од њега стоје

два такмичара са укупно 30 лоптица. Циљ је да што више лоптица заврши у

корпи. Време предвиђено за игру је 60 секунди или док екипа не остане без

лоптица .



*Џак – учествује 8 такмичара + тренер као помоћ

Скакање у џаку око чуња постављеног на 7 метара од стартне линије. Када

први такмичар заврши скида џак уз помоћ тренера онда други такмичар

улази у џак и тако све док осми такмичар не заврши иза линије циља.

*Хокеј на леду – учествује 8 такмичара

8 лоптица и палица су потребни за ову игру. На 10 метара од стартне линије

биће круг до којег треба палицом довести лоптице. Када први такмичар

убаци лопту у означен простор, враћа палицу следећем Сваки такмичар

добија једну лоптицу. Мери се време када заврши осми такмичар

*Напуни боцу – учествује 8 такмичара

Из канте која ће бити на стартној линији до балона који је удаљен 10 метара,

такмичари у чаши треба да пренесу песак у док не напуне балон до одређене

висине. Такмичари иду редом, када заврши 1. такмичар, креће 2. такмичар

..... после 8. такмичара поново креће такмичар 1.

*бонус игра – полигон за родитеље – учествује 2 родитеља

Два родитеља, који су везани један за другог (око бутина) прелазе полигон

спретности. Полигон се састоји од четири препреке. Са стартне линије

прескачу заједно препреку, праве осмицу око постављених чуњева, провлаче

се испод препреке, потом две лоптице треба да убаце у корпу, удаљеност 3

метра и да дотрче до циља. Ако се у неком тренутку одвежу, морају стати и

поново се завезати. За свако одвезивање добијају се казнене секунде.
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