
               
 

Kölyök Atlétika verseny 
GYŐR 

 
 
1. A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása az iskolai csoportokban atletizáló 

gyerekeknek a Kölyök Atlétika Program szellemében, eszközeivel. Az 

atlétika népszerűsítése, játékos versenyhelyzetek teremtésével a 

spotághoz való kötődés megteremtése. 

 

 
2. A verseny ideje és helyszíne: 2018. január 25. csütörtök 15:00  

   Szabadhegyi Magyar-Német 

   Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium 
   9028 Győr, Konini u. 2-4.  

 

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: Tormáné Bedő Zsuzsanna 
 
6. A verseny résztvevői: A régió iskoláinak 2009 vagy később született kölyök atlétikai csoportjai, 
akiknek nevezése a nevezési határidőig beérkezik a lent megadottak szerint. Egy csapat 8 főből 
áll, a nemek arányának megkötése nélkül, maximum 2 tartalék nevezhető.  
 
7. Tartalékok: A versenyre 2 tartalék nevezhető. A verseny előtt 14:30-ig van lehetőség lefixálni a 
8 csapattagot. Ha a benevezett tartalék eljön a versenyre, de a 8 fős csapatba nem fér be, akkor 
az egyéni számokat teljesítheti csak. (Tehát a forma-1 váltón kívül mindegyikben részt vehet) A 
tartalék eredménye semmis, de oklevelet ő is kap. Ha a csapat dobogós helyen végez, akkor 
arany/ezüst/bronzérmet nem tudunk számára biztosítani. 
 
8. Versenyszámok: 
forma-1, dobás forgó mozgásból, keresztszökdelés, medicinlabda dobás hátrafelé, 8 perces 
állóképességi futás (a versenyszámok leírása a Kölyök Atlétika Gyermek Csapatversenyek c. „kék” 
könyvében találhatóak. 
 

Általános szabályok:  



1. Minden versenyzőnek minden versenyszámban indulnia kell.  
2. Ügyességi számokban 2, a 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. 

 
9. Nevezési határidő:  
2018. január 22. hétfő, 16:00   
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 (14:30). 
 
10. Jelentkezés: versenyszámok kezdése előtt 30 perccel  
 
11. Díjazás: Minden induló a Kölyök Atlétikai Program támogatásából oklevelet kap. Az 1-3. 
helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek.  
 
12. 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!  

 

13. A verseny (tervezett) lebonyolítása: 

 

14:55- megnyitó 

15:00-forma-1 

15:15-15:45- dobás forgó mozgásból/keresztszökdelés/medicinlabda dobás hátra, az előzetes 

beosztás szerint körforgásos rendszerben 

15:55-16:15- 8 perces állóképességi futamok 

16:25- eredményhirdetés  

 

 

 

Győr, 2018. január 07. 

 

          Farkas Roland 

       régiós koordinátor 

mailto:atletikaclub@gmail.com

