
                                                                                                                    
 

 

 

Versenykiírás 

 
A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása az iskolai csoportokban és egyesületekben 

atletizáló gyerekeknek a Kölyök Atlétika Program szellemében, 

eszközeivel. Az atlétika népszerűsítése, játékos versenyhelyzetek 

teremtésével a spotághoz való kötődés megteremtése. 

 

A verseny rendezője: Győri Atlétikai Club, Pilinszky János Általános Iskola 

 

A verseny helye:        Nyúl, Nyúl SC sportpálya és műfüves pálya, rossz idő esetén a 

Pilinszky János Általános Iskola tornaterme 

 

A verseny ideje: 2017. június 7. (szerda) 15:00 

 

Résztvevők: Az iskolai illetve egyesületi keretek között működő csoportok tanulói, 

akiket nevelőjük benevez. A Kölyök Atlétikai Program keretében 

működő csoportoknak a részvétel kötelező! 

 

Csapatösszeállítás:  Meghívást a Kölyökatlétika Program keretében működő csoportok, 

általános iskolák kapnak. 

  Az iskolák 10 fős csapatai, melyek 1. – 4. osztályos gyerekekből 

alakíthatók ki. Zömében 2008 – 2009-es születésű gyermekekből 

szeretnénk a csoportkialakítást, de legfeljebb 4 tanuló lehet 2006 – 

2007-es születésű is (nemek megosztása tetszőleges, a pedagógusra van 

bízva). 

  Iskolánként legfeljebb 2 csapat nevezhető!!! 

 

Nevezés módja: Előzetesen emailben, névsor és születési évszám beküldésével!   

 

Nevezési cím:            agicsizma@gmail.com , farkas.roland@outlook.com  

 

Nevezési határidő: 2017. május 20. 

 
Értékelés: Minden csapat és csapattag oklevél díjazásban részesül! És csoki  

 

Versenyszámok: 

 

 Szivacs gerely hajítás távolságra 

 Sprint-gát váltó 

 Füles labda dobás célra 

 Békaugrás 

 Hármasugrás 
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 Forma 1 

 Sípoló labda dobás távolságra 

 Térdelésből két kezes hajítás előre 

 létrafutás 

 8 perces állóképességi futás 

 

Egyebek: 

 

A versenyfeladatok részletes leírása megtekinthető a Kölyök Atlétika képzés „kék” füzetében. 

 

 

További információk: 

 

A verseny szervezője:  Csizmadia Ágnes testnevelő 20/3209668 

 

A verseny lebonyolítása:  A verseny közös zenés bemelegítéssel kezdődik. 

Ezt követően 9 versenyszámban (Sprint – Gát váltó, Forma 1., 

Békaugrás, Hármasugrás, Sípoló labda dobása, Térdelésből 

kétkezes hajítás előre, Füles labda dobása célba, 

Keresztszökdelés, Létrafutás) körforgásos versenyben 

versenyeznek a csapatok. 

 

A versenyt egy 8 perces állóképességi futás zárja 10. 

versenyszámként. 

 

Kérem a kollégákat, hogy a kölyökatlétika csomagban kapott 

színes mezeket (összes szín) szíveskedjetek magatokkal hozni! 

 

Eredményhirdetéssel zárul az esemény (versenyszámonként és 

végeredménnyel), minden résztvevő emléklapot (oklevelet) és 

csokit kap.  

 

 

 

 

Csizmadia Ágnes      Farkas Roland 

     szervező              régiós koordinátor 


