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VERSENYKIÍRÁS
XXXI. BELÉPÉS NEMCSAK TORNACIPŐBEN – mindenkinek
A vetélkedő időpontja:

2018. november 11. (vasárnap) 8.45 órától

A vetélkedő helyszíne:

Szolnok, Tiszaliget, Városi Sportcsarnok

A vetélkedő célja:
A vetélkedő szervezője:
Résztvevők:

Szolnok és kistérsége tanulói számára szabadidős sportolási
lehetőség biztosítása hangulatos játékos sportvetélkedő
formájában.
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft, Szolnoki Diáksport
Egyesület
Minden oktatási intézmény 1 – 1 csapatot nevezhet a
megfelelő kategóriában –általános iskolák külön alsó és
felső tagozatos csapatokat.

Díjazás:

Korcsoportonként a győztes csapatok serleget kapnak,
valamint az I–III. helyezettek érem, és valamennyi csapat
oklevél és ajándék díjazásban részesül.

Versenybizottság

Rózsa József
Ribár Zsuzsanna
Pál Szabó Sándor

A JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDŐ
szabályzata
A hagyományosan öt kategóriában hirdetjük meg a vetélkedőt:
Kategória
Csapat keretszám
Csapat létszám
Általános iskola alsó 5fiú és 5 leány
4 fiú és 4 leány
tagozat (vegyes)
Általános iskola felső 10 fő lány versenyző 8 fő leány
tagozat (leány)
Általános iskola felső 10 fő fiú versenyző
8 fő fiú
tagozat (fiú)
Középiskola
10 fő lány versenyző 8 fő leány
(leány)
Középiskola
10 fő fiú versenyző
8 fő fiú
(fiú)

Csere
1 fiú és 1 leány
2 fő leány
2 fő fiú
2 fő leány
2 fő fiú

A sportverseny megkezdése előtt versenypálya sorsolást tartunk az időrendben szereplő
időpontban, ezen a csapatok egy-egy képviselőjének megjelenését kérjük a regisztrációs
asztalnál!
− Valamennyi csapatlétszám egységesen 8 fő, minden feladatban mindig 8 versenyző vesz
részt. Minden csapat hozhat 2 fő tartalék versenyzőt, akiket bármelyik feladatra be lehet
cserélni.
− A vetélkedő feladatai: A versenyen a csapatok öt feladatot hajtanak végre, melyet
előre megadunk. (ld. melléklet). A játékok leírása az MDSZ honlapján szereplő Játékos
sportverseny Diákolimpia feladat gyűjteményében szerepel kódszámmal és leírással.
Minden feladat a helyszínen ismertetésre és bemutatásra kerül. Egy játék az
általános iskola alsó tagozatosaknál eltérő!
− A vetélkedők közvetlen megkezdése előtt a csapatok a sorsolásnak megfelelő pályán
állnak fel oszlopban. A csapatonkénti 1 fő testnevelőt kérjük, hogy a saját csapata
mögötti területen helyezkedjen el, más a játéktéren nem tartózkodhat
− A pálya hossza 20 m. A bemutatott játékfeladatok szabálytalan végrehajtása, illetve
szabálytalan váltás esetén (a nem korrigált hiba hibánként 5 vagy 2 sec., váltási hiba 2
sec.) büntetőidő hozzáadása jár az elért időeredményhez.
− Felhívjuk a figyelmet, hogy az esetleges viták elkerülése érdekében, minden versenyző
hozzon magával diákigazolványt!
− A versenyen óvás nincs, vitás esetben a versenybizottság dönt.
- Hiányos csapatlétszámmal megjelenő csapatok részt vehetnek a versenyen, azonban
eredményük nem számít a versenybe. Fiú versenyző helyett leány versenyző indulhat.
A helyezések eldöntése:
− A feladatonkénti időmérés alapján megállapítjuk a sorrendet, majd az öt feladat
teljesítése után a csapat helyezési számait összesítjük. Az a csapat a győztes, amely a
legkevesebb helyezési szám összeget szerezte.
− Azonos pontszám esetén a feladatokban megszerzett több első hely, további azonosság
esetén a több 2,3, … helyezés dönt.
- A hagyományok szellemében az egyes tagintézmények külön neveznek.
- Középiskolásoknál minden nappali tagozatos tanuló nevezhető, aki 2018/19. tanévben az
iskola tanulója.
- Az általános iskolák esetében a tanulók 1 évvel lehetnek idősebbek az évfolyamnak
megfelelő korosztálynál. Ezt kérésre a diákigazolvánnyal kell igazolni. (Példa: az alsó
tagozat (4. osztály) korcsoportjával együtt indulhat, aki születési éve szerint ötödikes, de
az 1 évvel későbbi iskolakezdés miatt még 4. osztályba jár)
- A versenyekre átöltözési lehetőséget biztosítanak a szervezők. A verseny ideje alatt az
értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!
- Egyéb, a kiírásban nem szereplő vitás kérdés eldöntésére a helyszínen a versenybizottság
jogosult!
- Kérjük, iskolánként jelöljék meg a felelős testnevelő tanárt a nevezési lapon.
- A versenynapon egészségügyi ügyeletet tartunk a versenyirodán, egyébként mindenki
saját felelősségére vesz részt a versenyen, előzetes orvosi vizsgálat ajánlott.
- A versenyen résztvevők a nevezéssel, szülők, kísérők a részvétel engedélyezésével
hozzájárulnak ahhoz, hogy az eseményen készült kép, film és hanganyagon gyermekük
szerepelhet, s annak közzététele esetén követelésük a rendezők felé nem lehet.

Nevezés

Nevezni lehet 2018. november 8-án 12:00 óráig
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Szervezési Csoport
Tel: 56/513-561, Fax: 56/414-473
Email: szoke.richard@szolsport.hu
(Kérünk minden iskolát, hogy a nevezésüket írásos
formában, e-mailen küldjék el!)

A TERVEZETT IDŐRENDET ÉS A FELADATOK RÉSZLETES LEÍRÁSÁT
MELLÉKLETBEN KÜLDJÜK!

Szolnok, 2018. október 18.
Üdvözlettel:
Rózsa József
ügyvezető igazgató

