
 
 

FUTÓLÉPÉSEKKEL AZ EGÉSZSÉG FELÉ! 

 

A Danone Kft. „Futólépésekkel az egészség felé!” címmel sportversenyt hirdet általános 

iskolák számára. A versenyen a „Tegyünk Együtt a Gyermekekért” egészséges életmódra 

ösztönző programban részt vevő budapesti, győri, kecskeméti, miskolci és székesfehérvári 

általános iskolák 5. osztályai indulhatnak.  

 

A verseny menete  

A nevező iskolák osztályfőnökei regisztráljanak a futóversenyre, a www.tegy.hu honlapunk 

Egészségpróba menüpontjában 2015. április 14-ig. Osztályonként egy regisztráció elegendő. 

Kérjük, a regisztráló pedagógusok adják meg az indulók létszámát és a kapcsolattartó 

elérhetőségét (iskola neve, címe, osztály megnevezése, e-mail címe). 

 

A futóversenyre 2015 áprilisában-májusában helyszínenként – Budapesten, Győrben, 

Kecskeméten, Miskolcon és Székesfehérváron – egy alkalommal kerül sor.  

 

 Az osztályfőnökök állítsanak össze 6 fős, vegyes csapatokat: egy csapatban 1 

anyuka, 1 apuka, 2 lány és 2 fiú szerepeljen. Egy osztály több csapatot is kiállíthat. 

A futóversenyen a csapatok kreatív, az egészséges életmódhoz kapcsolódó 

csapatnévvel induljanak.  

 

 A versenyben – lehetőség szerint – a nevező osztályok minden tagja vegyen részt és 

fussa le a megadott távot, miközben a versenybírák mérik az időt. A táv hossza 800 

méter. 

 

 A pályán egypercenként indulnak a csapatok. A versenybírák külön mérik a csapatok 

első és hatodik helyen beérkező versenyzőjét és ezt rögzítik a jegyzőkönyvbe. Így 

egy csapat eredménye a két idő összege.  

 

 A futóversenyen helyszínenként az első 3 osztályt díjazzuk. A nyertes osztályok azok 

lesznek, ahonnan a kiállított csapatok a legjobb időt futják, azaz az első három helyre 

kerülnek az összesített időeredmény alapján. Amennyiben egy osztályból több csapat 

is indul, az értékelésnél a legjobb eredményt elérő csapatot vesszük figyelembe.   

 

 Nevezési díj nincs. 

 

Eredményhirdetés: 2015. május 18. 

 

http://www.tegy.hu/


 
 

Nyeremények 

Városonként az első három helyezett osztály értékes sportszercsomagot nyer. Az első 

helyezettek 15.000, a második helyezettek 10.000, a harmadik helyezettek 5.000 forintos 

ajándékcsomagokat nyernek. Bízunk benne, hogy a játékokkal még több örömöt és 

mozgásformát tudunk csempészni az osztályok életébe. 

 

Futóverseny időpontok és helyszínek 

 Székesfehérvár 

Időpont: 2015. április 22. (szerda) 14.00 

  (esőnap: 2015. május 5. kedd, 14.00) 

Helyszín: Regionális Atlétikai Központ (Székesfehérvár, Bregyó köz 1.) 

 

 Budapest X. kerület 

Időpont: 2015. április 23. (csütörtök) 14.00 

   (esőnap: 2015. május 5. kedd, 14.00 óra) 

Helyszín: Kőbányai Ifjúsági SE sporttelep (1106 Budapest, Gyakorló u. 25.) 

 

 Budapest VII. kerület 

Időpont: 2015. április 24. (péntek) 13.00 

   (esőnap: 2015. április 28. kedd, 13.00 

Helyszín: Nemzetközi Sportközpontok Budapesti Olimpiai Központ (1146 Budapest, 

Istvánmezei út 3-5.) 

 

 Kecskemét 

Időpont: 2015. május 7. (csütörtök) 14.00 

  (esőnap: 2015. május 14. csütörtök, 14.00) 

Helyszín: Lánchíd utcai Általános Iskola (Kecskemét, Lánchíd u. 18.) 

 

 Győr 

Időpont: 2015. május 8. (péntek) 13.30 

   (esőnap: 2015. május 15. péntek, 13.30) 

Helyszín: Radnóti utcai Sporttelep (Győr, Radnóti u. 13.) 

 

 Miskolc 

Időpont: 2015. május 13. (szerda) 13.00  

 (esőnap: 2015. május 15. péntek, 13.00) 

Helyszín: Miskolci Atlétikai Centrum (Miskolci Egyetem területén) 

 

 



 
 

 

Kérjük a versenyzőket és a kísérő pedagógusokat, szülőket, hogy a kezdés előtt fél órával 

érkezzenek.  

 

A futóversenyre regisztráló osztályokat a rendezvény további részleteivel kapcsolatban e-

mailben értesítjük.  

 

A nyerteseket e-mailben és telefonon értesítjük, valamint a sportverseny eredményeit a 

www.tegy.hu honlapunkon és Facebook oldalunkon tesszük közzé. 

 

 

EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁNUNK! 

 

 

Futóversennyel kapcsolatos további információk:  

Egresi Andrea szervező 

Tel.: 06-30-9925-750 

E-mail: andrea.egresi@mecglobal.com 

http://www.tegy.hu/
mailto:andrea.egresi@mecglobal.com

