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MEGHÍVÓ KÖLYÖKATLÉTIKA ÉLMÉNYVERSENYRE 
 

 

Kedves Pedagógus Kollégák! 

 

A nyúli Pilinszky János Általános Iskola szeretettel meghívja iskolája csapatát az 

évente megrendezésre kerülő szabadtéri Kölyökatlétika versenyre. 

A verseny célja, hogy a KA lendületét fenntartsuk és versenylehetőséget 

biztosítsunk az iskolai csoportokban atletizáló gyerekeknek. Célunk még az 

atlétika népszerűsítése, valamint játékos versenyhelyzetek teremtésével a 

sportághoz való kötődés megteremtése. 

 

A versennyel kapcsolatos tudnivalók: 

 
A verseny időpontja:  2018. május 30. (szerda) 

 

Helyszín: Nyúl, Nyúl SC sportpálya és műfüves pálya, rossz idő esetén a 

Pilinszky János Általános Iskola tornaterme 

 

Kezdési időpont:   14.00 óra 

 

Érkezés, gyülekező:   13.30 – 14.00 óra között 

 

A verseny időtartama: 2 – 2,5 óra (eredményhirdetéssel együtt) 

 

A verseny résztvevői:  Meghívást a Kölyökatlétika Program keretében működő csoportok, 

általános iskolák kapnak. 

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

alakíthatók ki. Zömében 2009 – 2010 – 2011-es születésű 

gyermekekből szeretnénk a csoportkialakítást, de legfeljebb 4 

tanuló lehet 2007 – 2008-as születésű is (nemek megosztása 

tetszőleges, a pedagógusra van bízva). 

Iskolánként legfeljebb 2 csapat nevezhető!!! 

 

 

Jelentkezési határidő:  2018. május 23.  

 

Jelentkezés címe:   agicsizma@gmail.com 
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A verseny szervezői:   Csizmadia Ágnes és Gombás Péter testnevelők 

 

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.  

 

 

Üdvözlettel: Csizmadia Ágnes  

 

 

 

 

Nyúl, 2018. április 20. 
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