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FA M ILY FUTA M

Apr aja-nagyja spor tnapja!

2019. ápr i l is 5. (péntek)  17.00-19.30

Il l . ker ület i  TVE pálya

Infor mációk : 

www.Mar gitsziget iAC/family-futam



A verseny célja:

Az at lét ika sportág népszer?sítése, il letve versenylehet?ség 
biztosítása az at lét ikát  szeret? és támogató családoknak, valamint  

iskoláknak. A  verseny cél ja a közösségi szel lem kialakítása és a 
sportághoz való köt?dés megteremtése.

A verseny rendez?je: 

Margitsziget i At lét ikai Club 
és 

 III. kerület i Torna és Vívó Egylet  

A verseny helye: 

III. kerület i TVE pálya

A verseny ideje: 

2019. ápril is  5. (péntek) 

Résztvev?k:

Azok az at lét ikát  szeret? családok és ál talános iskolai tanulók, 
valamint  tanárok, akik kedvet  éreznek az at lét ikai versenyfeladatok 

kipróbálásához, képességeik összeméréséhez. Amennyiben 
egy-egy család vagy iskola nem tud kiál l ítani csapatot , akkor  a 
nevezés akár egy kedves barát tal , ismer?ssel is kiegészülhet  . A 

lényeg, hogy gyerekek és feln?t tek közösen alkossanak 4 f?s 
csapatokat !

Csapatösszeállítás : 

 -  4 f?s csapatok nevezését  fogadjuk el
- a csapat tagok közül min. 1 - max. 2 f?nek feln?t tnek kel l lennie

- 14 év felet t i résztvev? feln?t tnek min?sül
- 6-14 éves tanulók jelentkezését  várjuk

- a kísérletek közül mindig a leg jobb eredmények kerülnek
beszámításra

- felversenyzés megengedet t

Nevezés módja: 
El?zetesen a www.margitsziget iac.hu/ family-futam oldalon, 
vagy e-mailben, névsor és születési évszám beküldésével!

Nevezési cím: 

info@margitsziget iac.hu
margitsziget iat let ikaiclub@gmail .com

Nevezési határid?: 

2019. ápril is 3. (szerda)

Tervezett id?rend: 

17.00-kor az alsótagozatos diákok és szüleik versenye

18.15-kor a fels?tagozatos diákok és szüleik versenye

Értékelés: 

Minden induló éremben és hát izsákban részesül!

Versenyszámok:
1. 40 méteres síkfutás (sprint )

2. helyb?l távolugrás (2 kísérlet )
3. 60 méteres ügyességi futás

 (koordinációs lét rafutás gátakkal tüzdelve)
4. 800 méteres síkfutás

5. célbadobás (2 kísérlet )
kkk

Jó versenyzést  kivánunk mindenkinek!  

  


