
 

 

VII. Báthory-EURO FAMILY 

OviOlimpia 
 

Fővédnök:  Ovádi Péter parlamenti képviselő 

Szervező:  Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola 

Helyszín: Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola 

tornaterme  8200 Veszprém, Halle u. 10. 

Időpont:  2020. január 24. péntek, 9 óra 

A verseny célja: A Legsportosabb Óvoda cím odaítélése; 

Versengési lehetőség biztosítása az óvodás gyermekek részére 

Korosztály: Nagycsoportos óvodások (2013-ban vagy utána születettek) 

Óvodánként 5 leány - 5 fiú 

 

Versenyszámok 

- „Nyuszi vágta” (20 méteres síkfutás – egyéni versenyszám) 

- „Árokugrás helyből” (helyből távolugrás – csoportos versenyszám) 

- „Répahajítás” (kislabdahajítás – csoportos versenyszám) 

- „Menekülés a róka elől” (ingafutás – csoportos versenyszám) 

 

Időrend (tájékoztató jellegű) 

9:00  Ünnepélyes megnyitó 

Zenés bemelegítés 

9:15   20 m-es „Nyuszi vágta” – síkfutás (lányok, majd a fiúk futamai) 

9:45   „Répadobás” – kislabdahajítás (a csapatok egyszerre versenyeznek) 

10:15  „Árokugrás helyből” – helyből távolugrás (a csapatok egyszerre 

versenyeznek) 

10:45  „Menekülés a róka elől” – ingafutás (a csapatok egyszerre versenyeznek) 

11:30   Legsportosabb Óvoda cím eredményhirdetése 

 



Versenyszabályok: 

- A csapat összes tagjának (10 fő) minden versenyszámot kell teljesítenie.  

- A „Nyuszi vágta” versenyszámban csak időfutamokat rendezünk.  

- A „Répadobás” versenyszámban a csapatok egyszerre állnak fel, a csapat tagjai 

egymás után dobnak. A dobást szektorokban mérjük, nem pontos méréssel. A 

különböző szektorokban elért pontok összegéből alakul ki a csapat 

végeredménye.  

- Az „Árokugrás helyből” versenyszámnál a csapatok egyszerre állnak fel, és 

egymás után ugranak. A csapat által elért távolság adja a végeredményt, melyet 

lemérünk. 

- A „Menekülés a róka elől” versenyszámnál a csapatok egyszerre állnak fel, a 

futás ingaszerűen, egymás után történik (váltóverseny szabályainak 

megfelelően, kézráütéssel). Időeredmény alapján soroljuk a csapatokat. 

- Mindegyik versenyszám befejezése után eredményhirdetés következik. 

- Minden versenyző ajándékcsomagot kap! 

 

 

Nevezés a csapatversenybe: 2020. január 20. (hétfő) 12 óráig a Báthory iskola 

oldalán lévő linken lehet: 

www.vpbathory.sulinet.hu (a regisztrációhoz ingyenes google fiók bejelentkezés 

szükséges), vagy az alábbi QR-kódon keresztül: 

 

 

 

 

 

 

Minden óvodának jó felkészülést, versenyzést kívánunk! 

http://www.vpbathory.sulinet.hu/

