
RZUTY PIŁECZKAMI DO TARCZY ARYNBERGA

Test sprawnościowy
Konkurencja polega na rzucie piłeczką tenisową do tarczy Arenberga (z pięcioma
pierścieniami współśrodkowymi o  średnicach: 75 cm 

– 135 cm
– 195 cm 
– 255 cm
– 315 cm.

W  środku  tarczy  dodatkowo  umieszczony  jest  krążek  o  średnicy  75  cm,
maksymalnej  grubości  5  mm,  koloru  czarnego,  matowego.  Kolor  tarczy
podstawowej zielony, pierścienie białe o grubości maksymalnej do 2cm) z siedziska
ustawionego w odległości od środka tarczy w odległości:

- dla kategorii wiekowej do 12 lat  -8 m

-dla kategorii wiekowej do 14 lat - 9 m

-dla kategorii wiekowej do 16 lat - 10 m

Zawodnik  wykonuje  5  rzutów próbnych  po  których  następuje  seria  20  rzutów
punktowanych. Punktacja 0,  2,  4, 6,  8 lub 10 pkt za każdy rzut.  Max. możliwa suma
uzyskanych punktów w tej  konkurencji  to 200 pkt.  Czas wykonania  rzutów nie jest w
żaden sposób ograniczony. Styl rzutów jest dowolny, jednakże zawodnik w czasie rzutów
musi zajmować pozycję siedzącą i nie może przekroczyć linii wyznaczającej odległość od
środka tarczy. 

Rzut wykonany w inny sposób liczony jest jako „0”.

Zawodnik wykonuje rzuty z siedziska dostarczonego przez organizatora, jednakże 
może używać  własnego  siedziska po wcześniejszym  zgłoszeniu  tego faktu  sędziemu
główne mu lub sędziemu stanowiskowemu

Zawodnicy (w miarę możliwości) wykonują rzuty na trzech rzutniach, po jednej dla każdej
kategorii wiekowej w kolejności wg harmonogramu startów ustalonego przez organizatora.
Jako  pierwsi  powinni  startować  zawodnicy  zajmujący   pierwsze  miejsca  w  swoich
kategoriach w klasyfikacji danego cyklu olimpiad. 

Jeżeli nie ma takiej klasyfikacji zawodnicy ustawiani są losowo.
Zawodnik  powinien  otrzymać  kopię  swojej  karty  startowej  w  celu  kontroli  uzyskanego
wyniku.

W konkurencji dopuszczone są dogrywki (baraże) wśród zawodników, którzy uzyskali taką
samą liczbę punktów w głównej serii rzutów. Wynik z dogrywki brany jest pod uwagę tylko
i wyłącznie do ustalenia kolejności zawodników 
w konkurencji,  czyli  do  nagród i  dyplomów.  Do klasyfikacji  indywidualnej  i  drużynowej
liczony jest wynik i miejsce  zawodnika po głównej serii rzutów.
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