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I. ÁLTALÁNOS VERSENYKIÍRÁS 

 

I.1. VERSENYKIÍRÁS 3. 
 

I.2. SPORTÁGAK, VERSENYEK 5. 
 

 

 
I.1. VERSENYKIÍRÁS 

 

A verseny célja 
 

- Az egészség megóvása, a rendszeres testedzés népszerűsítése 
- Versenyzési lehetőség biztosítása 
- A hagyományok ápolása, a szabadidő hasznos eltöltése 

 
 

A verseny rendezője 
 

- Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 
 

 

A verseny társrendezői 
 

- Szolnoki Diáksport Egyesület 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 

 
 

Versenybizottság 
 

- Rózsa József 
- Ribár Zsuzsanna 
- Kővári Lászlóné 
- Pál Szabó Sándor 

 
 

 
A verseny résztvevői 
 

Szolnok város és vonzáskörzetének általános- és középiskolái, valamint a felnőtt lakosság 
részéről azok, akik a nevezési határidőig beneveztek és a versenyszabályokat elfogadják. 
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Nevezés 
 

A meghirdetett versenyszámok csak akkor kerülnek megrendezésre, ha legalább 3 
csapat jelentkezik, 3 különböző iskolából. Egyéni versenyszámokban minimum 3 
különböző iskolából legalább négy fő versenyszámonként, (összesen minimum 12 fő 
indulása esetén). 

 
 
Iskolánként, (azon belül tagintézményenként) korosztályonként maximum 1-1 csapat 
nevezhető! Kispályás labdarúgásban, streetballban, strandröplabdában maximum 2 csapat 
nevezhető. 
 
 
  

Nevezés a mellékelt nevezési lapon 2017. szeptember 13. (SZERDA) 12:00-ig. 
Sorsolás kézhezvétele: 2017. szeptember 18. 
   

 
 
Nevezni lehet:  
 
 

- emailben: (a kitöltött és pecséttel, aláírással hitelesített nevezési lapot beszkennelve) a 
szervezes@szolsport.hu címre elküldve. Ez esetben kérünk utólagos telefonos 
megerősítést az 56/513-561-es telefonszámon. 
 

- faxon az 56/414-473-es faxszámon, de az esetleges fax hibáért nem vállalunk 
felelősséget, ezért utólagos telefonos megerősítést kérünk az 56/423-902 
telefonszámra. 

  
- levélben: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. – Szervezési csoport 

5001 Szolnok, Pf. 163 
 

mailto:szervezes@szolsport.hu
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I.2. SPORTÁGAK, VERSENYEK 

 

 

Az eredményhirdetések a versenyek helyszínén zajlanak közvetlenül a mérkőzések 
befejezése után. 

 
 

Erő-állóképességi verseny (Tervezett időpont: szeptember 23.) 

 
Iskolánként és kategóriánként 10 fő egyéni versenyző nevezhető. 
   
Korosztályok: 

- Középiskola leány egyéni 
- Középiskola fiú egyéni/csapat (3 fő) 
- Felnőttek 

 
 

Kerékpáros ügyességi verseny (Tervezett időpont: szeptember 23.) 

 
Korosztályok: 

- Ált. Isk. alsó tagozat vegyes  
- Ált. Isk. felső tagozat fiú  
- Ált. Isk. felső tagozat  leány  

 

Ebben a versenyszámban előzetesen és helyszínen is lehet nevezni, a pályát bárki 
teljesítheti. Egyéni verseny, a pontversenyben iskolánként és korosztályonként a 4 legjobb 
eredmény adja a csapat pontértékét. Az eredményhirdetés során az egyéni eredményeket 
értékeljük a verseny napján 15.00 órakor. 
 
 

Kerékpár túra (Tervezett időpont: szeptember 23.) 
 

Nevezni iskolánként lehet a városi kerékpártúrára, mindenki saját kerékpárral vehet részt a 
túrán. Minden nevező iskola pedig plusz pontot kap a résztvevők számától függően az 
iskolák közötti pontversenyben.  

 
Kézilabda (Tervezett időpont: szeptember 20-21.) 

 
Iskolánként és nemenként 1-1 csapat nevezhető. (max.10 fő/csapat) 
 
Játékidő: 2x10 perc (futóórával) 
  
Korosztályok: 

- Ált. Isk. leány/fiú 
- Középiskola leány/fiú 
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Kosárlabda (Tervezett időpont: szeptember 21-22-23.) 

 
Iskolánként és nemenként 1-1 csapat nevezhető. (max.10 fő/csapat) 
 
Játékidő: Középiskola 2x10 perc (futóórával), nevezéstől függően 
 Ált. Isk. 2x8 perc (futóórával), nevezéstől függően 
 
Korosztályok: 

- Ált. Isk. 5-6. o.  fiú 
- Ált. Isk. 7 - 8. o.  fiú 
- Ált. Isk. 5-8. o  leány 
- Középiskola leány / fiú 

 

Labdarúgás (Tervezett időpont: selejtezők, döntők - szeptember 20-21-22-23.) 

 
Iskolánként és korosztályonként 2-2 csapat nevezhető. (max.10 fő/csapat) 
 
Játékidő: Ált. Isk. alsó tagozat 2x10 perc 
 Ált. Isk. felső tagozat és középiskolás fiúk 2x15 perc 
 Ált. Isk. leányok és középiskolás leányok 2x10 perc 
 
Korosztályok: 

- Ált. Isk. 1-2. o.  fiú 
- Ált. Isk. 3-4. o. fiú 
- Ált. Isk. 5-6.o. fiú 
- Ált. Isk. 7-8. o. fiú 
- Ált. Isk. 5-8. o. leány 
- Középiskola leány / fiú 

 

Lövészet (Tervezett időpont: szeptember 23.) 

 
Egyéni verseny. Általános iskolánként maximum 8 fő, középiskolánként maximum 5 fő vehet 
részt a versenyen. Helyszíni nevezés az általános iskolásoknak 10.00 órától, a 
középiskolásoknak 13.00 órától. (Tervezett időpont, részletek később!) 
 
A lövészeten csak a 10. életévüket betöltött versenyzők vehetnek részt! 
 
Korosztályok: 

- Ált. Isk. felső tagozat leány / fiú 
- Középiskola leány / fiú 

 
Egyéni verseny, a pontversenyben iskolánként és korosztályonként a 3 legjobb eredmény adja 
a csapat pontértékét. Az eredményhirdetés során az egyéni eredményeket értékeljük. 

 

Strandröplabda (Tervezett időpont: ált. isk.: szept. 23., középisk.: szept. 21-22.) 

 
Iskolánként és nemenként 2-2 csapat nevezhető. 
 
Játékidő: 2x10 perc (futóórával) 4 fő játékos játszik, 2 fő cserélhető 
 
Korosztályok: 

- Ált. Isk. felső tagozat leány / fiú 
- Középiskola leány / fiú 
- Felnőtt 
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Sakk (Tervezett időpont: szeptember 23.) 

 
3 fős csapatok, iskolánként és korcsoportonként 1-1 csapat nevezhető. 
 
Korosztályok: 

- Ált. Isk. alsó tagozat vegyes 
- Ált. Isk. felső tagozat leány / fiú 
- Középiskola vegyes 

 
Ha a nevező leány csapatok száma nem éri el a hármat, akkor a fiú mezőnyben fognak 
versenyezni. 

 
               

Streetball (Tervezett időpont: szeptember 23.) 

 
Korosztályok: 

- Ált. Isk.  vegyes csapatok (3+1 fő) 
- Középiskola vegyes csapatok (3+1 fő) 
- Felnőttek, főiskolások 

 
 

Szkander verseny (Tervezett időpont: szeptember 23.) 

 
Súlycsoportok meghatározása a helyszínen a nevezésektől függően.  
Korosztályok: 

- Középiskola leány/fiú egyéni 
- Felnőttek férfi egyéni 

 
 

Tájékozódási verseny (Tervezett időpont: szeptember 23.) 

 
Iskolánként és korosztályonként 1 csapat, vagyis 4 fő nevezhető.  
Az eredményhirdetés során egyéni eredmény kerül kihirdetésre.   
  
Korosztályok: 

- Ált. Isk. alsó tagozat vegyes 
- Ált. Isk. felső tagozat leány / fiú 
- Középiskola  leány / fiú  

 
 

Tűzharc (Tervezett időpont: szeptember 23.) 

 
Iskolánként és korcsoportonként 1-1, 10+2 fős csapat nevezhető. (Kötelező a versenylabda.) 
A +2 fő cserelehetőség, amely egy fiú és egy leány csapattagot jelent. 
 
Játékidő: az ellenfél mind a 10 játékosának kiütéséig, illetve 5 percig 
 

Korosztályok: 
- Ált. Isk. alsó tagozat 1-2.o. fiú 
- Ált. Isk. alsó tagozat 1-2.o. leány  
- Ált. Isk. alsó tagozat 3-4.o. leány 
- Ált. Isk. alsó tagozat 3-4 o. fiú 
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Zsinórlabda (Tervezett időpont: szeptember 22-23.) 

 
Iskolánként és korcsoportonként 1-1 csapat nevezhető. 
 
Játékidő: 2x5 perc (futóórával) 6 fő játékos játszik, 4 fő cserélhető 
 
Korosztályok: 

- Ált. Isk. alsó tagozat vegyes 
- Ált. Isk. 5-6.o. leány 
- Ált. Isk. 7-8. o. leány 
- Ált. Isk. 5-6. fiú 

 

 
Katonai akadálypálya (Tervezett időpont: szeptember 23.) 

 
Egyéni verseny. Általános iskola és középiskola /tagintézmény/ maximum 8 főt nevezhet 
korosztályonként és iskolánként. 
 
Korosztályok: 

- Ált. isk. alsó tagozat leány/fiú 
- Ált. Isk. felső tagozat leány / fiú 
- Középiskola leány / fiú 

 
Egyéni verseny, a pontversenyben iskolánként és korosztályonként a 3 legjobb eredmény adja 
a csapat pontértékét. Az eredményhirdetés során az egyéni eredményeket értékeljük. 
 

 
Főzőverseny 
 
A jelentkezés kötetlen. Iskolánként több csapatot lehet indítani, de csak 6 bogrács kerülhet be 
a pontversenybe, amelyből 3 bogrács kerül zsűrizésre. 
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II.1  SPORTÁGI FELELŐSÖK 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  VERSENYIRODA      Gebei-Fekete Brigitta            20/219-2288 

LÖVÉSZET Nagy Attila 20/966-4954 

SAKK Halász Ferenc 30/21-36-464 

STRANDRÖPLABDA Czanek Kálmán 30/64-52-757 

KOSÁRLABDA Tóth Viktor 30/31-95-350 

LABDARÚGÁS Munkácsi József 30/39-42-437 

ERŐ-ÁLLÓKÉPESSÉGI 

VERSENY 
Borsi István 70/94-96-424 

TŰZHARC Kővári Lászlóné 20/541-21-03 

KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI 

VERSENY és KERÉKPÁRTÚRA 
Oskó Imre 30/22-93-440 

KÉZILABDA Pinczi Imre 30/205-11-75 

SZKANDER Szekeres Sándor 30/93-81-042 

STREETBALL  Pál Szabó Sándor 20/389-5972 

TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENY Veres Pál 20/916-32-28 

ZSINÓRLABDA Kővári László 30/74-74-002 

FELNŐTT KISPÁLYÁS 

LABDARÚGÓ TORNA 
Krajcs Gábor 20/389-20-65 

FŐZŐVERSENY Tihanyi Kata 20/219-1995 

KATONAI AKADÁLYPÁLYA Barhács Tamás 30/515-5697 
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II.2.1. ERŐ-ÁLLÓKÉPESSÉGI VERSENY 

 

 

 
A verseny helye 

 és ideje: 

Tiszaliget 

Tervezett időpont: 2017. szeptember 23. (szombat)  

A verseny 

résztvevői: 

- Középiskola fiú egyéni 

- Középiskola leány egyéni 

- Középiskola fiú csapat 

 

3 fős csapatok, akik a nevezési határidőig beneveztek és az 

általános versenykiírás szabályait elfogadják. 

 

A verseny 

szabályai: 

- A fiúversenyzők a testsúlyuk 75%-nak megfelelő súllyal 

dolgoznak maximális számú ismétlés pihenő nélkül. 

- A leányversenyzők a testsúlyuk 50%-nak megfelelő súllyal 

dolgoznak maximális számú ismétlés pihenő nélkül. 

- Nehezített fekvőtámasz és húzódzkodás max. ismétlésszámmal, 

összetett erőgyakorlat súlytárcsával vagy füles súlyzóval időre. 

- 1 tagintézményből 1 fiú csapat nevezhető. 

- 1 tagintézményből max. 6 fő nevezhet az egyéni versenyekre. 

A verseny 

lebonyolítása: 

- Egyéni- és csapatverseny. 
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II.2.2. KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI VERSENY 

 

A verseny helye 

 és ideje: 

Tiszaliget – Városi Sportcsarnok előtti terület 

Tervezett időpont: 2017. szeptember 23. (szombat)  

A verseny 

résztvevői: 

- Általános iskola alsó tagozat vegyes csapat  

- Általános iskola felső tagozat leány csapat  

- Általános iskola felső tagozat fiú csapat  

 

Figyelem! Ebben a sportágban a pontversenyen való részvétel 

feltétele, hogy iskolánként legalább 4 fő részt vegyen a 

versenyen. Egyénileg iskolánként és korosztályonként 10 fő 

nevezhet.  

Egyéni verseny, a pontversenyben iskolánként és 

korosztályonként a 4 legjobb eredmény adja a csapat pontértékét. 

Az eredményhirdetés során az egyéni eredményeket 

értékeljük. 

A verseny 

szabályai: 

- A versenyzőknek a sorsolás sorrendjében kell az akadályokkal 

nehezített pályát leküzdeniük. 

- A gyakorlati ügyességi verseny során a versenyzők csak a 

versenyző által hozott kerékpárt használhatják, kerékpáros fejvédő 

viselése az ügyességi akadálypályán kötelező.  

- A gyakorlati versenyszám megkezdése előtt a résztvevőknek 

pályabejárás keretében bemutatásra kerül az ügyességi pálya. 

- A versenyszámot a felállított közlekedési KRESZ-pályán, a kijelölt 

útvonalon kell végrehajtani.  

- Az útvonalon történő szabályos közlekedést, valamint az ellenőrző 

pontok előtti elhaladást bírák ellenőrzik. 

- A versenyzők a közlekedési szabályok megsértéséért hibapontot 

kapnak. 

Egyéb: A versenyre történő jelentkezés egyben jelen rendelkezések 

(szabályzat) elfogadását is jelenti. 

 
 

KERÉKPÁR TÚRA 

 
A verseny helye és ideje: Tiszaliget, Tervezett időpont: 2017. szeptember 24. 

Információk: Nevezni iskolánként lehet, minden résztvevő saját 
kerékpárral vehet részt a túrán. A nevező iskolák plusz 
pontot kapnak a résztvevők számától függően az 
iskolák közötti pontversenyben.  
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II.2.3. KÉZILABDA 

 
 
A verseny helye 

 és ideje: 

Tiszaliget, szabadtéri multifunkcionális pálya 

Tervezett időpont: 2017. szeptember 21-22.  

A verseny 

résztvevői: 

- Általános iskola leány 

- Általános iskola fiú 

- Középiskola leány 

- Középiskola fiú 

Azok az iskolai csapatok, akik a megadott határidőig beneveztek és 

az általános versenykiírás szabályait elfogadják. Minimum három 

csapat szükséges a korcsoport versenyének elindításához! 

A verseny 

szabályai: 

 

 

 

 

 

A mérkőzéseken a Magyar Kézilabda Szövetség szabályai az 

irányadók. 

Iskolánként és nemenként 1-1 csapat nevezhető, csapatonként 10 

fő. 

Játékidő 2 x 10 perc (futóórával). 

Döntetlen esetén 5-5 hétméteres dobnak a csapatok. 

Minimum 3 csapat szükséges minden korcsoportban, hogy a 

korosztály versenye elinduljon. 

A verseny 

lebonyolítása: 

A verseny részletes programját a nevezések ismeretében kapják 

meg a csapatok. 

Egyéb: A csapatok kézilabdát, valamint két eltérő színű mezt hozzanak 

magukkal! 
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II.2.4. KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS 

 

 

Kategóriák: 
 

2017. 

szeptember  

20-23. 

Műfüves pályák 

- Ált. Isk. 1-2. osztály fiú 

- Ált. Isk. 3-4. osztály fiú 

- Ált. Isk. 5-6. osztály fiú 

- Ált. Isk. 7-8. osztály fiú 

- Ált. Isk. 5-8. osztály leány 

- Középiskola leány, fiú 

Szabályok: - A jelenleg érvényben lévő versenyszabály a meghatározó a 

mérkőzéseken! 

- Labdarúgó cipő (gumi stoplis, műanyag stoplis) használata 

TILOS! Esetleges használata a versenyből való kizárást 

eredményezi. 

- Egységes sportmezben kell a csapatoknak a pályára lépniük, az 

eltérő színben a mérkőzés előtt a két csapatkapitánynak kell 

megegyeznie. 

- A mérkőzéseket a versenykiírásban meghatározott időpontban 

kell megkezdeni. VÁRAKOZÁSI IDŐ NINCS! 

- A játékos csak abban a csapatban szerepelhet, amelyben a 

selejtező mérkőzéseken is játszott. 

- A kiadott sorsolási táblázaton elöl lévő csapat választ térfelet, a 

hátul lévő kezdi a játékot. 

- A mérkőzéseket szünet nélkül, azonnali térfélcserével kell játszani. 

- A mérkőzéslabdát a csapatoknak kell biztosítani. 

- A mérkőzéseken 2 perces és végleges kiállításokat alkalmazhatnak 

a játékvezetők. A véglegesen kiállított játékos automatikusan a 

soron következő mérkőzésen nem játszhat! 

- A csapatok maximális létszáma: 10 fő (4 főt oda-vissza lehet cserélni) 

- A szabályok betartásáért, a csapatok viselkedéséért a testnevelők a 

felelősek! 

- A Tiszaligeti Napok kispályás labdarúgó mérkőzésein a résztvevők 

a saját felelősségükre sportolhatnak. Sportorvosi ellenőrzés, 

vizsgálat ajánlatos! 

- A helyezések eldöntésének sorrendisége: 

1) a több szerzett pont (győzelemért: 3, döntetlenért: 1, vereségért: 

0 pont) 

2) gólkülönbség 

3) a több rúgott gólok száma 



 

15 

4) egymás elleni eredmény alapján 

- Óvás nincs! 

- Az érvényben lévő kispályás labdarúgás szabályai röviden: 
 

- partbedobás, lábbal való bepasszolás van a mérkőzésen 

- kapusnak hazaadni csak fejjel, mellel megengedett 

- kapusról is van szöglet 

- szabadrúgások esetében a leállított labdától 5m-re kell 

felállnia a sportolóknak. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

II.2.5. KOSÁRLABDA 
                               

 

A verseny helye 

és ideje: 

Tervezett időpont: 2017. szeptember 21-22-23. Tiszaliget  

Városi Sportcsarnok – Tiszavirág Aréna 
 
- Általános iskola 5-6., 7-8.o. fiú  

- Általános iskola 5-8.o leány  

- Középiskolás leány  

- Középiskolás fiú  

A verseny 

résztvevői: 

Azok az általános és középiskolai tanulók, akik a nevezési határidőig 

beneveztek, és az általános versenykiírásban szereplő szabályokat 

elfogadják. 

A verseny 

lebonyolítása: 

- Iskolánként és nemenként 1-1 csapat nevezhető.  

- Játékidő: általános iskolásoknak 2x8 perc futóórával, 

középiskolásoknak 2x10 perc futóórával. 

 A játékidő függ a nevezések számától. 

- Utolsó két percben büntető dobásnál és időkérésnél az óra áll. 

- Mindkét félidőben mindkét csapat egyszer-egyszer kérhet időt, 

időtartama 30 mp. 
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II.2.6. LÖVÉSZET 

 

 
 

A verseny helye és 

ideje: 

Tiszaliget, Tisza gát 

Tervezett időpont: 2017. szeptember 23. (szombat) 

A verseny 

résztvevői: 

- Általános iskola: 5-8. osztály fiú/leány  

(10 éven aluliak nem vehetnek részt a versenyben!) 

- Középiskola: fiú/leány 

- Akik a helyszínen neveztek és az általános versenykiírás 

szabályait elfogadják.  

A verseny 

lebonyolítása: 

- Egyéni verseny, az általános iskolákból max. 8 fő, a középisko-

lákból max. 5 fő vehet részt korcsoportonként és nemenként. 

- Rendezőség által biztosított légfegyverrel lehet lőni. 

- 4,5 mm-es lőszerrel 3 próbalövés, 10 értékelt lövés, 1 próbalap, 1 

értékelt lap. 

- Lőidő: 3 próbalövés: 3 perc, 10 értékelt lövés: 10 perc 

- Értékelés az MSSZ szabályai szerint 

- Lőni csak a meghatározott időrend szerint lehet! 

Egyéb: - Nevezés a helyszínen, a versenyen való részvétel: az általános 

iskolások részére 10.00 és 13.00 óra között, a középiskolások 

részére 13.00 és 15.00 óra között. 

- A légfegyvert a rendezőség biztosítja. 

- Egyéni verseny, a pontversenyben iskolánként és 

korosztályonként a 3 legjobb eredmény adja a csapat pontértékét. 

Az eredményhirdetés során az egyéni eredményeket értékeljük. 
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II.2.7. STRANDRÖPLABDA 
 

  

A verseny 
helye és ideje: 

Tiszaligeti Élményfürdő 
 
Tervezett időpont: 
Általános iskola: 2017.09.23. 
Középiskola: 2017.09.21-22. 

 
A verseny 
résztvevői: 

 
- Általános isk. 7-8. o. fiú 
- Általános isk. 5-8. o. leány 
- Középiskola leány 
- Középiskola fiú 

A verseny 

szabályai: 

A röplabdát az alapvonal mögül nyitással kell játékba hozni. Nyitási 

kísérletek száma egy. A hálót érő nyitás is jó. Minden labdamenet 

pontot ér. A térfélen három érintés lehetséges, lábbal is, melyekből az 

első érintés lehet dupla (pl. az alkaron végiggurul a labda). Az ellenfél 

térfelére átlépés, átnyúlás, az ellenfél játékának szándékos zavarása, a 

nyitás takarása tilos! Hiba az is, ha a játékos a labda megjátszása 

közben a hálóhoz ér, ekkor az ellenfél kapja a pontot. Pontot jelent, ha 

földet ér a labda, vagy valaki egymás után kétszer érinti a labdát, 

kivéve a sánc érintést. A hálót érő labda a szabályok keretei között 

megjátszható. Hátsó sorköteles játékos a 3-as vonalon belül 

felugrással nem ütheti át a labdát az ellenfél térfelére. A 

mérkőzéseken a röplabda forgás szabályait kell alkalmazni. Cserélni 

két labdamenet között lehet a játékvezetőtől kapott engedély alapján. 

Lehetséges cserék száma 6, sérülés esetén rendkívüli csere is 

lehetséges. 

Döntetlen esetén 2 pont különbséggel kell nyerni. 

Játékidő: 2 x 10 perc, térfélcsere 1 perc, bemelegítés 4 perc. 

Időkérés: 30mp. A mérkőzés folyamán egyszer lehet időt kérni, az 

utolsó 2 percen belül nem! 

Csapatlétszám: 6 fő. A játéktéren lévő létszám: 4 fő. 

A verseny 

lebonyolítása: 

A nevezett csapatokat csoportokba osztjuk, a csoportokon belül a 

csapatok körmérkőzést játszanak, a csoportelsők jutnak a döntőbe. A 

részletes programot a nevezések ismeretében készítjük el, s küldjük 

meg a csapatoknak. 

Egyéb: A csapatok röplabdát hozzanak magukkal. 
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II.2.8. SAKK 
 

A verseny helye és 

ideje: 

Városi Sportcsarnok, I. emelet – Konferencia terem 

Tervezett időpont: 2017. szeptember 23. (szombat) 

A verseny 

résztvevői: 

- Középiskola vegyes 

- Általános iskola alsó tagozat vegyes 

- Általános iskola felső tagozat fiú/leány 

- 3 fős csapatok, akik a nevezési határidőig beneveztek és az 

általános versenykiírás szabályait elfogadják. 

- Ha a leány csapatok száma nem éri el a hármat, akkor a fiú 

csapatok között fognak szerepelni! 

Egyéb: - Iskolánként, korcsoportonként és nemenként 1-1 csapat 

nevezhető. 

- A csapatok sorsolása a helyszínen történik. 

 

 
II.2.9. STREETBALL 

 
 
 A verseny 
helyszíne és ideje: 

 
Szabadtéri multifunkcionális pálya 
Tervezett időpont: 2017. szeptember 23. (szombat) 

 
A verseny 
résztvevői: 

 
- Általános iskolák (vegyes csapatok) 
- Középiskolák (vegyes csapatok) 
- Felnőttek, főiskolások (a helyszínen nevezhetnek!) 
 
 

 
A verseny 
szabályai: 

 

 
- A Fair play szabályai szerint, csak pályabíró van, játékvezető 
nincs.  
- A hibákat a játékosok mondják be, vitás esetben a pályabíró dönt. 

 
A lebonyolítás: 

 
- Nevezések alapján, helyszíni sorsolás. 
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    II.2.10. SZKANDER 

 
 
 A verseny 
helyszíne és ideje: 

 
Tiszaliget 
Tervezett időpont: 2017. szeptember 23.  

 
A verseny 
résztvevői: 

 
- Középiskolás lányok (egyéni) 
- Középiskolás fiú (egyéni) 
- Felnőttek 

 
A verseny 
szabályai: 

 

 
Nevezés és mérlegelés a helyszínen a verseny megkezdése előtt 

egy órával. A verseny csak jobb kézzel, női-férfi kategóriában kerül 

lebonyolításra. 

Súlycsoportok meghatározása a helyszínen a nevezésektől 

függően. 

 
Szabályok: 

A verseny szabályai a Magyar Szkander Szövetség által kiírt 

szabályok szerint, a verseny megkezdése előtt lesz ismertetve. 

 

 

 
II.2.11. TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENY 

 

A verseny helye 

 és ideje: 

 „Ketrec” műfüves pálya 

Tervezett időpont: 2017. szeptember 23.  

A verseny 

résztvevői: 

- Ált. Isk. alsó tagozat vegyes csapatok 

- Ált. Isk. felső tagozat leány/fiú  

- Középiskola leány/fiú 

 
Iskolánként és korosztályonként 1 csapat, vagyis 4 fő nevezhető. A 
pontversenyben a csapateredmény számít (akkor ha mind a 4 fő 
teljesíti a versenytávot), az eredményhirdetés során azonban egyéni 
eredmény kerül kihirdetésre.   
 

A verseny 

lebonyolítása: 

Lebonyolítás: 
- Induláskor mindenki térképet kap, amellyel a tájfutó bójákból 
(sárga-fehér) felépített versenypályán kell az ellenőrző pontokat 
megtalálni a megadott sorrendben. A győztes az, aki két futamot a 
legrövidebb idő alatt teljesíti, minden pont hibátlan igazolásával. 
Az érintendő pontokat a körök jelzik a térképen, a rajt helyét a 
háromszög, a cél helyét a kettős kör jelöli. 
- A pontokon egy elektronikus jeladó doboz van elhelyezve, ahol a 
versenyzőnek a magával vitt lapocskát (csipet) kell a dobozra 
ráhelyezni, amely fény és hangjelzést ad. A pontokat sorrendben kell 
érinteni a megadott sorszámoknak megfelelően. Csak annál a 
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pontnál kell jelölni, amelyet az adott pálya érint. A pályákat teljesíteni 
egyénileg a megadott időtartamon belül bármikor lehet.  
- A fiúk és leányok azonos pályákat teljesítenek véletlenszerű 
sorrendben, de eredményük külön értékelésre kerül. 
- A két futam során elért hibátlan eredmények összeadásával alakul 
ki a kategóriánkénti egyéni sorrend. A hibapontot fogó versenyzők 
sem egyéni, sem csapateredményt nem érhetnek el. 
- A csapateredmények a négy egyéni helyezés összeadásával 
alakulnak ki. Holtverseny esetén az a csapat végez jobb helyen, 
amelyiknek kisebb a negyedik helyezési száma. 
 
Egyéb: 
A versenyre előzetesen 2017 szeptember 15-ig meg kell adni 
kategóriánként a négy résztvevőt, mert számítógépes 
rendszerrel és elektromos időméréssel rendezzük az eseményt. 
Így a résztvevő adatait (név, iskola, születési év) előzetesen 
felvisszük a versenyrendező számítógépes programba. 
Helyszíni nevezés nincs! Névcserét a verseny előtt jelezni kell!  
 
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, balesetből, 
sérülésből adódóan a rendezőkkel szemben követelése nem lehet. 
Mindenki sportcipőben vagy tornacipőben köteles versenyezni. 
A palánkkal elkerített küzdőtéren belül csak a versenyzők 
tartózkodhatnak. A testnevelők, kísérő pedagógusok külső 
segítséget nem adhatnak, a versenyzők a két futam között nem 
hagyhatják el a palánkkal körbezárt műfüves pályát. 
 

Tervezett időrend: 10.00   Általános iskola alsó tagozat  

11.15   Általános iskola felső tagozat fiú 

12.45   Általános iskola felső tagozat leány 

14.00   Középiskola 

Ezt követően 14.30 – 15.00 óra között a sportágat kipróbálhatják a 

testnevelők, felnőttek, szülők, akik tornacipővel rendelkeznek. 
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II.2.12. TŰZHARC 

A verseny helye 

 és ideje: 

 Tiszavirág Aréna 
 
Tervezett időpont: 
2017. szeptember 23. 
(szombat) 

A verseny 

résztvevői: 

- Ált. Isk. alsó tagoz. 1-2.o. fiú 

- Ált. Isk. alsó tagoz. 1-2.o. leány 

- Ált. Isk. alsó tagoz. 3-4.o fiú  

- Ált. Isk. alsó tagoz. 3-4.o. leány 

A versenyre korcsoportonként és iskolánként 1-1 10 fős csapat 

nevezhető (a fenti bontásban) 

A verseny 

szabályai: 

Két csapat 10 – 10 játékosa egymással szemben helyezkedik el két 

térfélen, közülük egy megválasztott kapitány az ellenfél térfele 

mögötti területen lesz. A kezdést sorsolással döntjük el. Cél az, 

hogy az ellenfél játékosait eltaláljuk, ennek érdekében a csapat 

tagjai egymásnak és a kapitánynak is passzolhatnak, ezzel is két 

tűz közé szorítva az ellenfelet. Az a játékos, akit eltaláltak, 

csatlakozik a kapitányához és hátulról folytatja a játékot. Ha az 

egyik csapatból valamennyi játékost kiütöttek, a kapitány megy 

vissza a csapata térfelére és úgy folytatódik a játék, hogy ez a 

kapitány célozhat először. Az a csapat győz, amelyik az ellenfél 

csapatának mind a 10 játékosát kiütötte. Földről felpattanó labda 

nem számít kiütésnek. Ha az ellenfél passzolását rosszul fogta meg 

és elejtette a labdát a játékos – ez is kiütésnek számít. A labdával a 

kézben maximum 3 lépést tehet a játékos a játéktéren belül, az 

ellenfél térfele mögött szabadon mozoghat. 

Mérkőzéslabdát minden csapat hozzon magával! 

A verseny 

lebonyolítása: 

- A csapatokat csoportba sorsoljuk, a csoportokon belül 

körmérkőzésekre kerül sor a mérkőzéseket két pályán 

párhuzamosan rendezzük. 

- A csoportmérkőzések után helyosztókra kerül sor a helyezése-

kért. 

Egyéb: - A csapatok lehetőleg egységes felszereléssel rendelkezzenek.  

- A helyszínen átöltözési lehetőséget biztosítunk Az öltözőkben 

hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

- A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen, a 

helyszínen egészségügyi ellátás működik, előzetes orvosi 

vizsgálat ajánlott. 
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II.2.13. ZSINÓRLABDA 

 

A verseny helye 

és ideje: 

Tiszaligeti Élményfürdő  

Tervezett időpont: 

2017. szeptember 21-22.  
 

A verseny 
résztvevői: 

 
- Általános iskola alsó tagozat 
leány-fiú (vegyes) 
  

- Általános iskola 5-6. oszt. leány 

- Általános iskola 5-6. oszt. fiú 

- Általános iskola 7-8. oszt. leány 

A verseny 

szabályai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A labdát (röplabda) az alapvonal mögül dobással kell játékba 

hozni. A térfélen három érintés lehetséges. Az ellenfél térfelére 

átlépés, átnyúlás a háló felett tilos. Hiba az is, ha a játékos a 

labda megjátszása közben a hálóhoz ér, ekkor az ellenfél kapja a 

pontot. Pontot jelent, ha földet ér a labda. A hálót érő labda a 

szabályok keretei között megjátszható. A hálót érő nyitás hiba. 

Hátsósor-köteles játékos a 3-as vonalon belül felugrással 

nem dobhatja át a labdát az ellenfél térfelére. 

A mérkőzéseken a röplabda forgás szabályait kell alkalmazni. A 

labdával maximum egy lépést tehet a játékos. Minden nyitásból 

pontot lehet szerezni. 

Cserélni a térfélcserénél lehet, kivéve sérülés esetén. Döntetlen 

esetén 2 pont különbséggel kell nyerni. 

- Játékidő: 2 x 5 perc, térfélcsere 1 perc, bemelegítés 4 perc. 

- Időkérés: 30 mp. A mérkőzés folyamán egyszer, az utolsó 2 

percen belül nem lehet időt kérni. 

- Csapatlétszám: 10 fő. A játéktéren lévő létszám: 6 fő., 

- A vegyes csapatoknál maximum 3 fiú lehet egyszerre a pályán 

egy csapatban. (alsó tagozat) 

 

A verseny 

lebonyolítása: 

- A nevezett csapatokat csoportokba osztjuk, a csoporton belül a 

csapatok körmérkőzést játszanak. A részletes programot a 

nevezések ismeretében készítjük el, s küldjük meg a 

csapatoknak. 

 

Egyéb: - A csapatok röplabdát hozzanak magukkal. 
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II.2.14. KATONAI AKADÁLYPÁLYA 

 

 

A verseny helye 

és ideje: 

Tiszaliget, Városi Sportcsarnok melletti terület 

Tervezett időpont: 2017. szeptember 23. (szombat) 

A verseny 

résztvevői: 

- Ált. Isk. alsó tagozat fiú/leány 

- Ált. Isk. felső tagozat fiú/leány 

- Középiskola fiú/leány  

 

A verseny 

szabályai: 

 
Egyéni verseny. Általános iskola és középiskola /tagintézmény/ 
maximum 8 főt nevezhet korosztályonként és iskolánként. 
 
A pontversenyben iskolánként és korosztályonként a 3 legjobb 
eredmény adja a csapat pontértékét. Az eredményhirdetés során az 
egyéni eredményeket értékeljük. 

 

A verseny 

lebonyolítása: 

- Az előre nevezett egyéni versenyzők 10.00 és 14.00 óra között 

teljesíthetik a versenyszámot, és utána kerül sor az 

eredményhirdetésre. 

- Versenyen kívül a nap során bárki szabadon teljesítheti a távot. 

- Az akadálypálya teljesítése során az időeredmény határozza meg 

a végeredményt. 

 

Egyéb: - A helyszínen átöltözési lehetőséget biztosítunk. Az öltözőkben 

hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

- A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen, a 

helyszínen egészségügyi ellátás működik, előzetes orvosi 

vizsgálat ajánlott. 
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II.2.15. FŐZŐVERSENY 
 

 
 

A verseny helye  

és ideje: 

Városi Sportcsarnok melletti füves terület 

Tervezett időpont: 2017. szeptember 23. (szombat) 

Egyéb: - Főzőalkalmatosságot, tűzifát és a menühöz valókat minden csapat 

hozzon magával! 

  Zsűrizés: 14:00 órakor 

 

A jelentkezés kötetlen. Iskolánként több csapatot lehet indítani, de 

csak 6 bogrács kerülhet be a pontversenybe, amelyből 3 bogrács 

kerül zsűrizésre. 
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III. KIEMELT PROGRAMOK 

 
CSALÁDI NAP 

 

2017. SZEPTEMBER 23. (szombat) 
 

Sportegyesületek Parkja,  

sportági bemutatkozások: 

 

- kosárlabda 
- evezés 
- kajak-kenu 
- judo 
- röplabda 
- vívás 
- atlétika 
- amerikai foci 
- akrobatikus tánc 
- aerobik   …………. és még sok-sok sportág!  
- thai boksz   

Felnőtteknek szóló programok: 

 

- erő-állóképességi verseny 
- kerékpáros ügyességi verseny 

- kerékpártúra 
- streetball 
- szkander 

- főzőverseny 
 EGÉSZ NAP: 
 

 ZSÍROSKENYÉR PARTY 
 

 HÁROM SÁNDOR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

SZÍNPADI PROGRAMOK 

10.00 – 16.00 

sportágbemutatók, 

eredményhirdetések 

 „Akikre büszkék lehetünk” 



 

26 

 
 IV. PONTOZÁS, DÍJAZÁS 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

A Tiszaligeti Napok Vándordíj pontozása 

 

A pontversenybe a csapatok eredményei számítanak be az alábbiak szerint: 

 

Pontozás 

7-10 fős csapatok versenye: 3-4 fős csapatok versenye: 

Ultimate frizbi  

Labdarúgás 

Röplabda (strand) 

Zsinórlabda 

Kosárlabda 

Kézilabda 

Tűzharc 

Sakk 

Teremtájékozódási verseny 

Erő-állóképességi verseny 

Lövészet 

Streetball 

Szkander 

Kerékpár ügyességi verseny 

Katonai akadálypálya 

Elért helyezés - érte járó pont Elért helyezés - érte járó pont 

I.     9 pont 

II.    7 pont 

III.   6 pont 

IV.   5 pont 

V.    4 pont 

VI.   3 pont 

VII.  2 pont 

VIII. 1 pont 

I.    5 pont 

II.   4 pont 

III.  3 pont 

IV.  2 pont 

V.   1 pont 

VI.  1 pont 

VII. 1 pont 

VIII.1 pont 

Főzőverseny: maximum 6 bogrács kerülhet be a pontversenybe (1 pont bográcsonként) 

 

• A csapatverseny eredményeit a sportági kiírásban szereplő csapatlétszám alapján 

számoljuk. 

• A sportági versenyszámokban résztvevő – teljes – csapatokat a csapat helyezése, 

(illetve az egyéni versenyben elért helyezési sorrend) összeadása alapján sorolja be a 

sportági versenybizottság. Példa: egy 4 fős csapat tagjai a tájékozódási versenyben a 

következő helyezéseket érték el: 2 – 4 – 9 – 12. Ez összesen 27 pont, s ezzel a csapat 

az adott versenyszámban 4. helyen végzett. Ennek megfelelően kapják a pontokat. 

• Az I-III. helyezett egyéni versenyzők I-III. helyezései így külön nem számítanak be a 

pontversenybe, mivel oda a csapateredmények számítanak. Tehát az egyéni helyezés 

a csapat összeadódó pontjainak része és ez által számít be a pontversenybe.  

• Az egyéni versenyeken több versenyző is indulhat, nem kell megadni azt, hogy ki lesz a 

csapatban. Ez a legjobb helyezések alapján automatikusan dől el. 

• Nem kerül értékelésre az a csapat az adott sportág, adott versenyszámában – amelyik 

nem játssza le minden mérkőzését, illetve nem fejezi be a teljes versenyszámot. 
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• Minden sportági versenybizottság értékeli a csapatversenyben az I-VIII. helyezést 

(tehát meg kell állapítania a sorrendet), az egyéni versenyszámokban (kerékpár, 

lövészet, szkander, erő-állóképességi verseny, tájékozódási verseny, katonai 

akadálypálya) pedig valamennyi – a versenyt teljesítő – versenyző helyezési sorrendjét. 

• Minden sportági versenyszámban – legyen az egyéni vagy csapat – 

tagintézményenként és nemenként (amennyiben mindkettő számára zajlanak 

küzdelmek) a pontversenyben maximum 1 csapatot értékelünk! 

 

 

A versenyszámok díjazása: 

 

Minden sportágban az I-III helyezettek érem-, I-VI. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek. 

A pontverseny győztesei (általános iskolai, középiskolai) külön díjazásban részesül. 

 

 

Egyéb rendelkezések: 

 
• A hagyományok szellemében az egyes tagintézmények külön nevezhetnek. 

• Középiskolásoknál minden nappali tagozatos tanuló nevezhető, aki 2015/16. 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 csapatsportágakban a sorsolás a beérkezett nevezések után történik. 

• Minden sportágban a jelenleg érvényben lévő versenyszabályok az irányadóak! 

• A mérkőzések kezdési időpontjai a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében kötelező 

érvényűek, várakozási idő nincs! 

• Óvás nincs! 

• Minden labdajátékban a benevezett játékosok csak abban a csapatban szerepel-

hetnek, amelyikben a selejtezőkön is játszottak. 

• A kiadott sorsolási táblázaton elöl lévő csapat választ térfelet, a hátul lévő kezdi a 

mérkőzést. A mérkőzéseket szünet nélkül, azonnali térfélcserével kell lejátszani. 

• Labdajátékoknál a szükséges labdákat a mérkőző csapatok biztosítják, ezért minden 

nevező csapat az adott sportág követelményeinek megfelelő labdát köteles a 

mérkőzésre magával hozni, és a mérkőzés megkezdése előtt a játékvezetőnek 

választás céljából bemutatni! 

• A versenyekre átöltözési lehetőséget biztosítanak a szervezők. A verseny ideje alatt az 

értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk! 

• Minden résztvevő saját felelősségére sportolhat, sportorvosi vizsgálat ajánlatos! 

• Egyéb, a kiírásban nem szereplő vitás kérdés eldöntésére a helyszínen a 

versenybizottság jogosult! 

• Kérjük, csoportonként jelöljék meg a felelős testnevelő tanárt a nevezési lapon. Minden 

esetben pedagógus kísérje a csapatot! Szülőt nem lehet csapatvezetőként jelölni! 

• A versenynapokon egészségügyi ügyeletet tartunk a versenyirodán.   

• A rendezvényen büfé üzemel. 
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• A nevezési határidő lejárta után nevezést elfogadni nem áll módunkban! 

• A nevezések függvényében a Versenybizottság élhet a játékidő változtatásnak 

jogával! 

• A szervezők fenntartják a program változtatásának jogát, végleges program a 

sportági sorsolások (szeptember 15.) után! 

 

 
 
 

Minden kedves résztvevőnek jó sportolást kíván 
a Szervező Bizottság! 

 

 

 

Minden hivatalos információ 

 

a www.eljasporttal.hu  

 

honlapon!
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V. NEVEZÉSI LAP 

 

 

V.1. NEVEZÉSI LAP ÁLTALÁNOS ISKOLÁK RÉSZÉRE 
külön 

lapon 

 

V.2. 
NEVEZÉSI LAP KÖZÉPISKOLÁK 

RÉSZÉRE 

külön 

lapon 

 

V.3. TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENY NEVEZÉSI LAPJA 
külön  

lapon 

 

 
 

 


