
                                                                    
 

Kölyök Atlétika verseny 
Észak-dunántúli régió 

GYŐR 
 
 
 
1. A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban/iskoláiban 
sportoló gyermek (U9) korosztály számára.  
 
2. A verseny ideje és helyszíne: 2017. december 8. péntek 16:00  
    Bercsényi Miklós Szakközépiskola tornaterme (9025, Győr, Cinka Panna utca 2.) 
 
3. A verseny rendezője: Farkas Roland, Sport XXI. Észak- Dunántúli régió koordinátora 
 
4. A verseny támogatója: Magyar Atlétikai Szövetség Kölyök Atlétikai programja 
 
5. Versenybírósága:  
 
Elnök: Kószás Kriszta (+36307257077) 
Elnök helyettes: Farkas Roland (+36309866173) 
 
6. A verseny résztvevői: A régió szakosztályainak, iskoláinak U9 (2009-2010) kölyök atlétikai 
csoportjai, akiknek nevezése a nevezési határidőig beérkezik a lent megadottak szerint. 
 
7. Versenyszámok a tervezett rendezési sorrendben: 
sprint/gát ingaváltó, helyből távolugrás, térdelésből dobás, hármasugrás, 8 perces állóképességi 
futás (a versenyszámok leírása a kiírás végén található) 
 

Általános szabályok:  
1. Minden versenyzőnek minden versenyszámban indulnia kell.  
2. Ügyességi számokban 2, futószámokban 1 kísérlet engedélyezett. 
3. A versenyek helyszínén a csapattal csak egy kísérő (testnevelő/szülő stb.) tartózkodhat, a 
többi néző csak az erre kijelölt helyszínen helyezkedhet el. 
4. Eredményhirdetés a versenyszámok befejezte után azonnal kezdődik. 
 

 
 
 
 
 
 



8. Nevezési határidő:  
2017. december 5. kedd, 12:00   
koszas.kriszta@gmail.com  
A nevezésben kérjük megadni a versenyző nevét és születési évét valamint a csapat és a 
csapatvezető nevét. (a mellékletben küldött excel táblázatot kérjük kitöltve visszaküldeni!) 
Egy csapat 8 főből áll, tartalékokat nevezni engedélyezett. Helyszíni nevezés nincs, a verseny 
napján csak módosítani lehet a jelentkezési határidőig (15:30). 
 
9. Jelentkezés: versenyszámok kezdése előtt 30 perccel  
 
10. Díjazás: Minden induló a Kölyök Atlétikai Program támogatásából oklevelet kap. Az 1-3. 
helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek.  
 
11. Egyéb:  
 
A Kölyökatlétikai Iskoláknak a részvétel elvárt!  

Javasoljuk az egységes felsőruházatot, megkülönböztető mezt a csapatok egyértelmű 
megkülönböztetése céljából.  

A nevezés függvényében a kezdési időpontjai változhatnak!  

 

12. Tájékoztató időrend: 

 

15:55 Megnyitó 

16:00 Sprint/gát ingaváltó 

16:15 helyből távolugrás (békaugrás) 

16:30 térdelésből dobás  

16:45 hármasugrás 

17:00 8 perces állóképességi futás 

17:20 Eredményhirdetés 

 

13. Versenyszámok leírása: 

 

1. Sprint/gát ingaváltó: A sprint és a gátfutás kombinációja. A csapatok két sávban 
teljesítik a távot. Az egyikben 4 db szivacsgátat helyezünk el. A gátra való ráfutás 
távolsága 9m, a gátak 6m távolságra helyezkednek el egymástól. Visszafelé a 
gyerekek sprintfutással haladnak. A versenyszám akkor tekinthető befejezettnek, ha 
az elfelezett 8 fős csapatból mindenki visszaért az indulási helyére. A váltás bal kézzel 
történjen. 

2. Helyből távolugrás (békaugrás): Félguggoló helyzetből két lábbal való 
elrugaszkodás. Az első gyermek félguggolásból indul a rajtvonaltól, a talajra érkezés 
páros lábra történik. Az utolsó nyomtól (sarok/kéz stb..) kezdi meg ugrását a 
következő csapattag. A gyakorlatnak akkor van vége, ha a csapat utolsó tagja is 
elvégezte az ugrást. A csapattagok által összesen megtett távolságot jegyezzük. 2 
kísérlet engedélyezett.  
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3. Térdelésből dobás: Kétkezes, fej felett dobás, térdelőállásban, távolságra. A 
kiindulási helyzet térdelőállás a matracon. (Úgy határozzuk meg a rajtvonalat, hogy a 
dobás utáni támasz is a matracon történhessen.) A gyermek hátranyújtja az 1kg-os 
labdát, majd eldobja, amilyen messzire csak tudja. A dobás után a dobó előre eshet 
az előtte lévő matracra. Két kísérlet van. A mérés 20cm-es pontossággal történik, 
derékszögben méréssel. A jobb kísérlet számít, ezeket összeadva számítjuk a 
csapateredményt. 

4. Hármasugrás: Max. 5 méter nekifutás után a gyermek elvégzi a hármasugrást 

(elugrás bal lábról, érkezés bal lábra onnan elugrás jobb lábra, majd befejezés 

páros lábra. /végrehajtható jobb lábas kezdéssel is/) Két kísérlet engedélyezett, a 

jobb pont számít a csapateredményhez. Zónák: 299cm-ig= 0 pont, 300cm-

374cm=1 pont, 375cm-449cm=2pont, 450cm fölött=3pont 
Azért az ugrásért, ahol a lépésszerkezetet elrontja a gyermek, nem jár pont. 

5. 8 perces állóképességi futás: A csapatok a tornateremben teljesítik a köröket, 

minden teljesített kör után a versenybíró strigulát húz, illetve a gyerekek labdákat 

gyűjtenek minden körben, melyek a csapat pontjainak számítanak. A csapattagok 8 

percen keresztül annyiszor teljesíti a kört ahányszor csak tudják.  

 

 
 

Győr, 2017. november 13. 

 

          Farkas Roland 

       régiós koordinátor 


