
                 

JÁTÉKOS VÁLTÓVERSENY 

VERSENYKIÍRÁS 

Dunakeszi 

2017-18. 

A verseny időpontja:  2017. december 08. (péntek) 14:00 óra 

 

 

A verseny helyszíne:  Dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskola 

     

      

A verseny célja: az életkori sajátosságoknak megfelelő és tantervi anyagra épülő sor- és váltóversenyekkel 

versenyzési lehetőség biztosítása alsó tagozatos tanulók számára. A mozgásanyagra épülő gyakorlás, felkészülés 

és versenyzés során a csapat együttműködésének és a fair play szellemiségének kialakítása. 

A verseny résztvevői: I. és II. korcsoportos fiú és lány vegyes csapatok. 

Csapatlétszám: 18 fő (9 fiú és 9 lány) + 2 kísérő (felnőtt) 

A csapat összeállítása évfolyamonként:  2009-ben vagy az után születettek  2 fiú és 2 leány 

2008-ben születettek    2 fiú és 2 leány 

 

2007-ban születettek    2 fiú és 2 leány 
 

• 1-1 feladatot 12 fő (6 fiú – születési évenként 2 - és 6 lány – születési évenként 2) hajt végre 

• Feladatonként 6 tanuló cserélhető (3 fiú, 3 leány). 

• A csapatok összeállítása fordulónként változtatható. 

• Egy feladatcsoport 10 játékból áll. A +1 játék csak egy esetleges holtverseny eldöntésére szolgál. A tíz játék 

sorrendje tetszőlegesen felcserélhető. 

• A Játékos sportverseny Albizottság által elfogadott jegyzőkönyv használata a körzeti/kerületi versenyeken 

ajánlott.  

Egyéb kérdésekben az „Általános szabályok”(ld. Diákolimpiai versenykiírás 2017/18.) rendelkezései 

érvényesek. 

Fontos: nevezni már a körzeti fordulóra is csak elektronikus nevezéssel lehet !!!  A versenyen csak érvényes 

diákigazolvánnyal, vagy annak hiányában fényképpel ellátott, lepecsételt, igazgató és sportorvos által 

aláírt tanulói jogviszonyt igazoló nyomtatvánnyal lehet részt venni már a körzeti fordulón is. Szükséges 

még a TAJ kártya, vagy annak másolata.  

A versenyen – abban - az esetben, ha nem a nevezési lapon megjelölt személy a kísérő, még szükséges a 

kísérő tanár részére az igazgató által a nevére kiállított megbízás.  

Fentiek hiánya a versenyből való kizárást jelenti, mely ettől a tanévtől betartásra is kerül.   

 

 

 



A kijelölt feladatokból az alapszintű versenyeken (megyedöntő az utolsó forduló) a következő 

10 feladat szerepel:  

 

 

1/2 Futás váltóbottal  

2/3 Talicskaváltó 

3/1 Akadálypálya  

4/1 Utazó labda  

5/2 Várfoglaló  

6/2 Páros adogatás  

7/1 Karikakirakó  

8/2 Szlalom kézilabda  

9/1 Karikán az akadályra  

10/1 Kötélhúzás 

 

 

Résztvevő csapatok: 

Dunakeszi Szent István Általános Iskola 

Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola 

Dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskola 

 

Az I. helyezett csapat jut a Megyei Területi Döntőbe! 

 

 

Mindenkinek jó felkészítést kívánok! 

        Tisztelettel:  

          Jancsikné Struve Katalin 

           szakreferens                                              

 


