
             ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2014 ГОДИНА
 СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИК – КСИЛИФОР
                                   27 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

 

НАЧАЛО - 11.00 ЧАСА

Участието  в  игрите  е  индивидуално,  като  в  тях  могат  да  се 
включат  лица  от   две  възрастови  групи:  първа  група  (7  -  18  г.)  - 
ученици  и  втора  група  (над  18  г.)  -родители,  педагози,  студенти  и 
други.  Участниците се оценяват възоснова на  показаните знания и 
умения по безопасност на движението и употребата на алкохол.

 

РЕГЛАМЕНТ:
Всеки участник от съответната група стартира и преминава последователно през 

два пункта, където съдии оценяват изпълнението на  поставените му задачи. На третия 
пункт според броя на натрупаните точки  състезателят получава съответна НАГРАДА!!!

Първа група - ученици Втора група - възрастни
 първи пункт
1-4 клас - редене на пешеходна пътека; 
Учениците вземат от пункта бели и сиви 
ленти  и  на  очертаното  пътно  платно 
подреждат  пешеходна  пътека.  За 
подредена пешеходна пътека - 1 точка.
5-12 клас - редене на пъзел (пътен знак)
За нареден пъзел - 1 точка.
За  правилно  обяснение  на  знака  -  1 
точка.

 първи пункт - игра „Бързите знаци”
Съдията  показва  в  ръка пътен  знак.  На 
масичка  на  пункта  в  разбъркан  ред  са 
поставени малки пътни знаци. Състезателите 
намират  съответния  знак,  който  е  показал 
съдията и казват на глас какво означава. 
За намерен знак - 1 точка.
За  правилно обяснение на знака - 1  точка.

 втори пункт – викторина „Алкохол”
Ученикът тегли лист с написан на него 
въпрос  (с  различна  трудност  според 
възрастта на ученика).
Време  за  обмисляне  и  даване  на 
отговора: 10 - 15 сек.
За правилен отговор - 1 точка.

 втори пункт – викторина „Алкохол”
Участникът  тегли  лист  с  написан  на  него 
въпрос. 
Време за обмисляне и даване на отговора: 
10 - 15 сек.
За правилен отговор - 1 точка.

 трети пункт - НАГРАДА  трети пункт - НАГРАДА


