
Decathlon Tavi Napok 2018. 
Versenykiírás 

A Decathlon Tavi Napok hivatalos szállítója a Mitsubishi Hungary.   

1. Helyszín: Tiszafüred, Tiszafüred Morotva Kerékpáros Pihenőpark  
2. Időpont: 2018. július 1. vasárnap 
 10:00 órától – 17:00 óráig. 

3. Rendező: Magyar Szabadidősport Szövetség  
 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: 460-6815, 460-6816 

 email: info@masport.hu ,honlap: www.masport.hu; 

 Társrendezők: Tiszafüred Önkormányzata  
 ARBELI Kft. 

4. Résztvevők: 
 A versenykiírás tartalmát és feltételeit elfogadók, kortól, nemtől és nemzetiségtől függetlenül. 

5. Program: 
 10:00-15:30 Nevezés folyamatosan a helyszínen 

 10:00-17:00 Mozgásformák kipróbálása 
 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Sorsolások 

 16:30  Záró sorsolás és versenyek eredményhirdetése 

6. Lebonyolítás: 
A helyszínen számos sportjellegű feladat végrehajtásának feltételeit biztosítjuk. A résztvevők az egyes sportági 

helyszíneken próbálhatják ki erejüket, ügyességüket és a feladatok végrehajtásának függvényében gyűjthetnek 
pontokat. 

Az állomásokon az animátorok által ismertetett sportfeladatokat kell a résztvevőknek teljesíteni. 

Cél: legalább öt feladat teljesítése, öt mozgásforma kipróbálása. 

Teljesítés igazolása: feladatlapon pecsételéssel. 

Értékelés: 
- öt pecsét megszerzése után azonnali ajándék az „ajándékosztó ponton” 

- Decathlon tízpróba (tíz pecsét megszerzése) teljesítése után a pecsétfüzetet az „ajándékosztó ponton” a 

sorsolási dobozba kérjük bedobni, mellyel óránként ajándéksorsoláson lehet részt venni. 

Kipróbálható (pontszerző) mozgásformák: 

parton: gördülő eszközök, kerékpáros ügyességi pálya, népi- és szellemi játékok, ütő-dobó-célzó játékok, 

egyensúlyozó eszközök, mediball, zumba, tájékozódási játékok, nordic walking, horgászat, snookball, teqball, streetball, 
asztalitenisz, Decathlon gold sprint, Decathlon foci- és kosárpálya, rollerpálya, valamint parkröplabda, stb.  
vízen: sárkányhajó, kajak, kenu, vízitúra, SUP 

versenyzési lehetőség: tájékozódási futás, parkröplabda  (külön versenykiírás szerint) 

kísérő programok: Kalandsziget program, Tisza-tó EXPO, sétahajózás 

7. Nevezés: 
A helyszínen, a versenyirodában. A rendezvényen nevezési díj nincs, de a részvétel regisztrációhoz kötött! A 

mozgásformákat kipróbálni csak a regisztrációkor kapott karszalaggal lehet. 

parkröplabda, tájfutás: előzetes nevezés a sportági versenykiírásokban megjelölt módon 

8. Költségek: 
A rendezvény szervezői vállalják a rendezés költségeit.   

Díjazás:  
Tájékozódási futás sportágban a férfi és női 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

Parkröplabda sportágban az 1-3. helyezett csapatok érem és kis értékű ajándék jutalomban részesülnek.  

A díjak a 16:30-kor kezdődő eredményhirdetésen kerülnek átadásra. 

9. Egyebek: 
A karszalag viselője elfogadja a rendezvény részvételi feltételeit 

A rendezvényen a karszalag viselése jogosítja fel a résztvevőket az egyes programokon való részvételre. 

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt! 

A programváltoztatás jogát a Rendezők fenntartják! 

A résztvevőkről a rendezvényen fotók készülhetnek, melyeket a Magyar Szabadidősport Szövetség és a társrendezők a 

Decathlon Tavi Napok kommunikációja céljából felhasználhatnak. A fotók felhasználásával kapcsolatos kéréseket az 
info@masport.hu e-mail címre fogadjuk. 


