IGRE ZA SREČANJE ČLANIC PODRAVSKE REGIJE

1. SESTAVLJANJE CEVOVODA
Tekmuje ena tekmovalka iz ekipe.
Na mizi je postavljen lonček s 5kom. »peresnikov« (testenine) in položeno leseno nabodalo
dolžine 25cm.
Na znak vsuje tekmovalka testenine iz lončka na mizo. Pri tem testenin ne obrača, razporeja
oziroma se jih na noben način ne dotika.
Nato da v usta nabodalo, roke pa položi na hrbet. Z nabodalom v ustih niza testenine – cevi,
dokler ji ne uspe nanizati vseh 5. Nato se (z nabodalom v ustih) postavi v držo »mirno«, s
čimer je igra zaključena.
Zmaga ekipa, čigar tekmovalka v najkrajšem času naniza testenine – sestavi cevovod.
2. VODJA SKUPINE
Tekmujeta dve tekmovalki iz ekipe.
Naloga prve tekmovalke je: sestavljati kocke z deli slike v celoto.
Naloga druge tekmovalke je: dajati navodila prvi tekmovalki.
Na znak stečeta tekmovalki do kock, ki so naključno položene na tla. Prva tekmovalka začne
sestavljati kocke s slikami. Druga tekmovalka lahko stoji v neposredni bližini prve in jo
besedno usmerja, ne sme pa se dotikati kock.
Igra je končana, ko je slika sestavljena, kar nakaže druga tekmovalka z dvignjeno roko v drži
»mirno«.
Zmaga skupina, ki v najkrajšem času sestavi sliko.
3. ODVZEM VODE IZ BAZENA
Tekmuje vseh pet tekmovalk ekipe.
Štiri tekmovalke stečejo do mesta s »cevmi« (vzdolžno prerezane polovice plastenk), kjer
vsaka vzame 2 polovici plastenke.
Tekmovalke s plastenkami tečejo do črte, kjer je postavljena plastenka, v katero se zbira
voda.
Tekmovalke sestavijo cevovod tako, da vsaka tekmovalka DRŽI PO ENO CEV – polovico
plastenke V VSAKI ROKI! Cevovod se NE SME DOTIKATI plastenke, v kateri se zbira voda. Ko je
cevovod sestavljen, prva tekmovalka, ki stoji pri izlivu izda povelje »VODA!«. Peta tekmovalka
steče do soda z vodo, jo zajame z lončkom (2 dl) in jo zlije na vrh cevovoda.
Igra poteka 2 minuti, oziroma do napolnitve plastenke (voda mora steči čez rob plastenke).
Zmaga ekipa, ki najprej napolni plastenko oziroma ekipa, ki nalije največ vode v plastenko.
4. HIDRANT
Tekmuje vseh pet tekmovalk skupine.
Na oddaljenosti 2m je na tleh navpično postavljena na spodnjem koncu zamašena cev (d=1m,
premer: 110mm --> 8,5l vode). Cev je na več mestih preluknjana, v cevi pa je žogica za
namizni tenis.

Štiri tekmovalke stečejo do cevi in poskušajo samo z deli telesa (ne z oblačili ipd.!) zamašiti
odprtine na cevi. Peta tekmovalka prinaša vodo v lončku (1/2litra) iz vedra, oddaljenega 3m
in jo zliva v cev.
Meri se čas opravljanja naloge, zmaga pa ekipa, ki v najkrajšem času napolni cev – hidrant z
vodo tako, da se vrh žogice poravna z zgornjim robom cevi.

