Załącznik nr 1

Regulamin dziesięcioboju Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu

1) Organizatorem zawodów jest Zespół Szkół Technicznych w Radomiu (dalej ZST).
2) Zawody organizowane są z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 2019
3) Udział w zawodach jest dobrowolny i ma służyć integracji społeczności szkolnej oraz
krzewieniu właściwych postaw społecznych.
4) Termin zawodów 3 czerwca 2019 godz. 9.00
5) W zawodach mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu, którzy
wcześniej zarejestrowali się wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej szkoły.
6) 5 osobową drużynę rejestruje kapitan.
7) Termin zgłaszania drużyn upływa z dniem 21 maja 2019.
8) Zawody polegają na rywalizacji 5 osobowych drużyn w 10 dyscyplinach:
1. Programowanie urządzeń
2. Tworzenie strony internetowej
3. Pisanie programu
4. Zarabianie kabelka UTP wtykami RJ 45
5. Przechwytywanie hasła do sieci Wi-Fi
6. Uruchomienie komputera bez dostępu do żadnego konta
7. Skok w dal
8. Rzuty piłką do kosza
9. Rzut piłką lekarską
10. Bieg na 60m
9) W każdej dyscyplinie reprezentuje drużynę jedna wybrana osoba z drużyny.
10) Każdy członek drużyny musi wziąć udział przynajmniej w jednej z dyscyplin. Możliwe jest
reprezentowanie drużyny kilkukrotnie.
11) Oficjalne rozpoczęcie zawodów będzie miało miejsce na dużej sali gimnastycznej, gdzie
podane zostaną miejsca rozgrywania dyscyplin.
12) Konkurencje odbywają się we wskazanej sali komputerowej, szkolnej sali gimnastycznej lub
boisku szkolnym zgodnie z podanym harmonogramem.
13) Maksymalna ilość punktów do zdobycia w pojedynczej dyscyplinie to 800.
14) Zawodnicy biorący udział w dyscyplinach z wykorzystaniem stanowiska komputerowego
muszą zalogować się na swoje konto szkolne.
15) O zajętym miejscu decyduje wynik sumaryczny drużyny z dziesięciu dyscyplin.
16) Brak reprezentanta dla danej dyscypliny skutkuje rezultatem zero punktów.
17) Wyniki zostaną ogłoszone na koniec zawodów w dniu rozgrywek oraz opublikowane na
szkolnej stronie internetowej i FB.
18) Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia przydzielony do danej dyscypliny.
19) Komisja sędziowska dla danej dyscypliny składa się z nauczyciela oraz ucznia ZST.
20) Wszelkie decyzje podjęte przez komisje sędziowskie są ostateczne i nie ma możliwości
odwołania.
21) Dla najlepszych drużyn przewidziane są nagrody niespodzianki.

