
TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW  DO KLASY
SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA

MIEJSCE : Boisko trawiaste i tartanowe oraz bieżnia przy Publicznym
Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej.

TERMIN : 28.05.2015r./czwartek/ godzina 15.00

INFORMACJE OGÓLNE : Wszyscy kandydaci powinni posiadać w czasie
testów odpowiedni sprzęt sportowy: koszulka, spodenki, buty piłkarskie np.
lanki ,buty do biegania, ew. dresy/ . W tym dniu prosimy o obecność i
punktualność. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych test będzie
przeniesiony na inny dzień a informacja potwierdzająca  testy pojawi się na
stronie gimnazjum dwa dni przed, tj. wtorek 26.05.2015r.

Dla wszystkich uczestników egzaminu zaplanowany jest słodki upominek  a dla
najlepszych medale.

TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ

1. Bieg na 50 m. /bieżnia tartanowa/
Start z pozycji wysokiej. Próbę wykonujemy dwa razy po pełnym wypoczynku. Liczy
się lepszy czas w sekundach.

2. Skok w dal z miejsca.  /boisko tartanowe/
Energiczne odbicie obunóż w przód. Odległość mierzona w centymetrach od
najbliższego punktu podparcia-lądowania. Próbę wykonujemy dwa razy.



3. Bieg po kopercie. /boisko tartanowe/
Prostokąt o wymiarach 3x5 m. Kandydat startuje z punktu A ze startu  wysokiego,
trzykrotnie  pokonuje drogę pomiędzy tyczkami nie dotykając ich. Próbę wykonujemy
dwa  razy. Wynik mierzony w sekundach.

4. Bieg na 800 m. /trasa dookoła kompleksu sportowego/
Próbę wykonujemy jednokrotnie jako ostatnią na czas.

TEST SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ

1. Żonglerka piłką /boisko trawiaste/
Na sygnał uczestnik próby podbija piłkę stopą prawą i lewą naprzemiennie w ciągu 30
sekund w kwadracie 5x5m. Ocenie podlega liczba cyklicznych odbić prawej i lewej
stopy. Po upadku piłki na ziemię uczestnik zaczyna ponownie z zaliczeniem czasu.
Próbę wykonujemy 2 razy.

2. Slalom z prowadzeniem piłki. /boisko trawiaste/
Zawodnik prowadzi piłkę nogą po wyznaczonej trasie pomiędzy tyczkami tam
i z powrotem.
Ocenie podlega czas pokonania toru. Próbę wykonujemy dwa  razy.
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3. Uderz piłkę do celu. / boisko trawiaste/
Zawodnik uderza stojącą piłkę do celu-kwadratu o bokach 5 m. x 5m. Kwadrat jest
oddalony od miejsca uderzenia o 20 metrów. Próbę powtarzamy sześciokrotnie trzy
razy prawa nogą i trzy razy lewą nogą. Ocenie podlega liczba trafień do
wyznaczonego kwadratu.

4. Uderzenie wewnętrzną częścią stopy i strzał do bramki./boisko trawiaste/

Zawodnik uderza wewnętrzną częścią stopy w ławkę(1 i 2) z prawej i lewej strony po
trzy razy. Następnie prowadzi (3) piłkę w kierunku bramki i strzela. Próbę powtarza
dwa razy. Ocenie podlega dokładność wykonania zadania i skuteczność.
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5. Gra kontrolna 4x4 i 7x7 / boisko trawiaste/
Ocenie podlegają wybrane elementy w grze ofensywnej i defensywnej.

PUNKTACJA KOŃCOWA jest sumą punktów z wszystkich sprawdzianów w teście.
Punkty i wyniki z poszczególnych prób będą podane w dniu testu.

POWODZENIA!!!!!!!!!!!!!


