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  Data wysłania submitdate 22.07.2018 22:31:36
Animator
Województwo:

podkarpackie [9]
Data ostatniego pomiaru:

22.07.2018
Charakter miejscowo?ci:

wieś [2]
Animator:

 Imię i nazwisko: Paweł Bożek
 adres e-mail: b.pawel@interia.eu
Czy dysponuje Pan/i 2 pomiarami testów (test I - lato; test II - jesie?):

wyniki tylko z lata (test I) [1]
Zawodnicy (dane)
Wyniki testów: Test I (lato 2018) - P?e? zawodników (1-10):

 zawodnik 1 kobieta / dziewczyna [2]
 zawodnik 2 kobieta / dziewczyna [2]
 zawodnik 3 kobieta / dziewczyna [2]
 zawodnik 4 mężczyzna / chłopak [1]
 zawodnik 5 mężczyzna / chłopak [1]
 zawodnik 6 mężczyzna / chłopak [1]
 zawodnik 7 kobieta / dziewczyna [2]
 zawodnik 8 mężczyzna / chłopak [1]
 zawodnik 9 mężczyzna / chłopak [1]
 zawodnik 10 mężczyzna / chłopak [1]
Czy chce Pan/i wprowadzi? dane dla wi?kszej ilo?ci zawodników ni? 10 osób (maksymalnie 15 )?

nie [2]
Wyniki testów: Test I (lato) 2018 - Wiek zawodników (1-10):

 wiek[zawodnik 1] 14
 wiek[zawodnik 2] 12
 wiek[zawodnik 3] 12
 wiek[zawodnik 4] 8
 wiek[zawodnik 5] 11
 wiek[zawodnik 6] 13
 wiek[zawodnik 7] 13
 wiek[zawodnik 8] 12
 wiek[zawodnik 9] 11
 wiek[zawodnik 10] 10
Zawodnicy (wyniki)
Wyniki: Test I (lato) 2018  (zawodnicy 1-10):

 bieg na 50 m (w sek.)[zawodnik 1] 9.0
 bieg na 50 m (w sek.)[zawodnik 2] 9.0
 bieg na 50 m (w sek.)[zawodnik 3] 9.2
 bieg na 50 m (w sek.)[zawodnik 4] 10.1
 bieg na 50 m (w sek.)[zawodnik 5] 10.4
 bieg na 50 m (w sek.)[zawodnik 6] 11.5
 bieg na 50 m (w sek.)[zawodnik 7] 9.0
 bieg na 50 m (w sek.)[zawodnik 8] 9.2
 bieg na 50 m (w sek.)[zawodnik 9] 9.6
 bieg na 50 m (w sek.)[zawodnik 10] 9.9
 próba gibkości (-/0/+ w cm)[zawodnik 1] 16
 próba gibkości (-/0/+ w cm)[zawodnik 2] 6
 próba gibkości (-/0/+ w cm)[zawodnik 3] 10
 próba gibkości (-/0/+ w cm)[zawodnik 4] -4
 próba gibkości (-/0/+ w cm)[zawodnik 5] 8
 próba gibkości (-/0/+ w cm)[zawodnik 6] -9
 próba gibkości (-/0/+ w cm)[zawodnik 7] 10
 próba gibkości (-/0/+ w cm)[zawodnik 8] 12
 próba gibkości (-/0/+ w cm)[zawodnik 9] -2
 próba gibkości (-/0/+ w cm)[zawodnik 10] 4
 skok w dal (w cm)[zawodnik 1] 211
 skok w dal (w cm)[zawodnik 2] 180
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 skok w dal (w cm)[zawodnik 3] 199
 skok w dal (w cm)[zawodnik 4] 148
 skok w dal (w cm)[zawodnik 5] 175
 skok w dal (w cm)[zawodnik 6] 133
 skok w dal (w cm)[zawodnik 7] 180
 skok w dal (w cm)[zawodnik 8] 184
 skok w dal (w cm)[zawodnik 9] 177
 skok w dal (w cm)[zawodnik 10] 153
 bieg zwinnościowy (w sek.)[zawodnik 1] 11.1
 bieg zwinnościowy (w sek.)[zawodnik 2] 11.9
 bieg zwinnościowy (w sek.)[zawodnik 3] 12.2
 bieg zwinnościowy (w sek.)[zawodnik 4] 13.6
 bieg zwinnościowy (w sek.)[zawodnik 5] 12.3
 bieg zwinnościowy (w sek.)[zawodnik 6] 12.1
 bieg zwinnościowy (w sek.)[zawodnik 7] 11.1
 bieg zwinnościowy (w sek.)[zawodnik 8] 11.0
 bieg zwinnościowy (w sek.)[zawodnik 9] 11.5
 bieg zwinnościowy (w sek.)[zawodnik 10] 13.7
 skłony 30 sek. (liczba)[zawodnik 1] 31
 skłony 30 sek. (liczba)[zawodnik 2] 18
 skłony 30 sek. (liczba)[zawodnik 3] 21
 skłony 30 sek. (liczba)[zawodnik 4] 18
 skłony 30 sek. (liczba)[zawodnik 5] 20
 skłony 30 sek. (liczba)[zawodnik 6] 21
 skłony 30 sek. (liczba)[zawodnik 7] 20
 skłony 30 sek. (liczba)[zawodnik 8] 29
 skłony 30 sek. (liczba)[zawodnik 9] 22
 skłony 30 sek. (liczba)[zawodnik 10] 20
Wyniki biegu: Test I (lato) 2018 (zawodnicy 1-10):

 bieg (dystans w formacie min,sek.)

[zawodnik 1]
3.09

 bieg (dystans w formacie min,sek.)

[zawodnik 2]
3.16

 bieg (dystans w formacie min,sek.)

[zawodnik 3]
3.18

 bieg (dystans w formacie min,sek.)

[zawodnik 4]
2.58

 bieg (dystans w formacie min,sek.)

[zawodnik 5]
3.45

 bieg (dystans w formacie min,sek.)

[zawodnik 6]
5.15

 bieg (dystans w formacie min,sek.)

[zawodnik 7]
3.58

 bieg (dystans w formacie min,sek.)

[zawodnik 8]
4.27

 bieg (dystans w formacie min,sek.)

[zawodnik 9]
3.35

 bieg (dystans w formacie min,sek.)

[zawodnik 10]
3.30
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