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A verseny célja:
-

-

Az egészséges életmód népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása
szabadidősport formákban Szolnok város és a városkörnyéki települések lakossága számára
Közösségi programok népszerűsítése, hagyományápolás
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A verseny rendezője:
Társrendezők:

Kővári Tamás Alapítvány az Egészséges Életért
Szolnoki Diáksport Egyesület
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

V E R S E N Y B I Z O T T S Á G :
Elnök:

Kővári Lászlóné

Elnökhelyettes:

Ribár Zsuzsanna

Titkár:

Palla Edit
Hegedűs Mária

Tagok:

Gados Gyuláné
Bodonyi Ákos
Gulyásné Sinka Mária
Terjéki Zoltán
Pálszabó Sándor
Kővári Lászlóné
Borsányiné Juhász Ildikó
Oskó Imre
Kómárné Divák Andrea
Borsi István

zsinórlabda
strandröplabda
tűzharc
kispályás floorball
streetball
játékos sor- és váltóverseny
nowathlon akadályverseny
kerékpár ügyességi verseny
leány kézilabda verseny
erős diákok versenye

A versenyek helye és ideje: 2018. június 6-7-8-án Szolnokon, a Tiszaligeti Sportlétesítményekben és a Tiszaligeti Strand röplabda pályáin.
A verseny résztvevői: Szolnok város és a városkörnyéki települések általános- és
középiskolái, valamint mind azok, akik a versenyre beneveztek.
Nevezés:
a kiküldött nevezési lapon 2018.05.18-ig az iskolákon keresztül, vagy a
kovari.alapitvany@gmail.com vagy a szolnokidse@gmail.com emailcímeken
elektronikusan a jelzett határidőig.

A versenyszámok díjazása:

1-3. helyezett csapatok versenyzői érem,
1-4. helyezett csapatok oklevél díjazásban részesülnek.
Az összetett verseny győztes általános- és középiskolája elnyeri a
XXI. Sportjuniális Kupát.
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Sportágak, tervezett korosztályok és versenynapok (a nevezésektől függően!)
2018. június 6. szerda
- zsinórlabda
- erős diákok versenye
- kispályás floorball
- strandröplabda

alsó tagozat, 5-6. leány
középiskolák
5-6., 7-8., középisk. fiúk - középisk. leányok
ált. isk. leány, ált. isk. fiúk

2018. június 7. csütörtök
- tűzharc
alsó tagozat: 1-2, 3-4
- kerékpár ügyességi és KRESZ-ismereti verseny
alsó, 5-6. és 7-8. oszt.
- zsinórlabda
5-6. fiú
- strandröplabda
középisk. fiú, középisk. leány
- kézilabda
középisk. leány
2018. június 8. péntek
- zsinórlabda
7-8. leány
- Nowathlon tájékozódási akadályverseny
- sor- és váltóversenyek
- streetball verseny

alsó – felső tagoz. – középisk.
4 fős csapatok
felső tagoz., középisk.
középisk.

A részletes időrendről és helyszínekről a beérkezett nevezések után döntünk!
A sportági versenyszabályok ismertek, de kérésre az adott sportágak versenyszabályát emailben megküldjük.

Egyebek:

-

A versenyek időpont megjelölése tájékoztató jellegű, melyet a beérkezett
nevezések alapján pontosítunk. Rossz idő esetére ekkor jelölünk pótnapokat
is!

-

A csapatokban az iskolai tanulók az iskolatípusnak és osztályuknak megfelelő
sportági csoportban versenyezzenek. Szerepeltethető kölcsönjátékos is, ha
ebben két csapatvezető előzetesen megegyezett.

-

Kérjük a csapatokat, hogy két – eltérő színű – mezről és versenylabdáról,
illetve a szükséges sporteszközökről (labdákról, ütőkről stb.) gondoskodjanak.
A versenybizottság a csapatok számára versenylabdát nem biztosít egyik
sportágban sem!

-

A versenyen minden helyszínen átöltözési lehetőséget biztosítunk, az
öltözőkben, illetve a versenyen hagyott értéktárgyakért felelősséget nem
vállalunk. Felhívjuk a figyelmet a pályák, létesítmények és öltözők
pályahasználati szabályzatának tudomásul vételére és maradéktalan
betartására.

-

Óvás nincs!

-

A versenyen egészségügyi ügyeletet biztosítunk. Minden résztvevő saját
felelősségére sportolhat, orvosi vizsgálat ajánlott!

-

A Tiszaligeti Strandon sorra kerülő strandröplabda és zsinórlabda
mérkőzések benevezett csapatok tagjai számára belépőt biztosítunk
abban az esetben, ha a testnevelőjükkel közösen érkeznek.

-

Eredményhirdetések: a versenyszámokat követően a helyszínen.

Versenybizottság
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