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
ösztönzı programban részt vevı debreceni, pécsi és szegedi általános iskolák 5. osztályai
indulhatnak.
A verseny menete
Osztályfınökötök segítségével regisztráljatok a futóversenyre, a www.tegy.hu oldalunk
Egészségpróba menüpontjában 2014. október 3-ig. Osztályonként egy regisztráció elegendı.
Kérjük, osztályfınökötök adja meg az indulók létszámát és a kapcsolattartó elérhetıségét
(iskola neve, címe, osztály megnevezése, e-mail címe).
A futóversenyre októberben helyszínenként – Debrecenben, Pécsett és Szegeden – egy
alkalommal kerül sor.
 A versenyben – lehetıség szerint – osztályotok minden tagja vegyen részt és fussa le a
megadott távot, miközben a versenybírák mérik az idıt. A táv hossza lányoknak és
fiúknak egyaránt 800 méter.
 Kérjük, még a verseny elıtt állítsátok össze az 5 fıs, vegyes csapatokat, egy
csapatban 2 lány szerepeljen. Lehetıség szerint találjatok ki kreatív, az egészséges
életmódhoz kapcsolódó csapatneveket is.
 A pályán egypercenként indulnak a csapatok. A versenybírák külön mérik a csapatok
elsı és ötödik helyen beérkezı versenyzıjét és ezt rögzítik a jegyzıkönyvbe. Így egy
csapat eredménye a két idı összege.
 A futóversenyen helyszínenként az elsı 3 osztályt díjazzuk. A nyertes osztályok azok
lesznek, ahonnan a kiállított csapatok a legjobb idıt futják, azaz az elsı három helyre
kerülnek az összesített idıeredmény alapján. Amennyiben egy osztályból több csapat
is indul, az értékelésnél a legjobb eredményt elérı csapatot vesszük figyelembe.
 Nevezési díj nincs.
Eredményhirdetés: 2014. október 13.

Nyeremények
Városonként az elsı három helyezett osztály értékes sportszercsomagot nyer. Az elsı
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.
Futóversenyek ideje és helye:
SZEGED
Idıpont: 2014. október 7. (kedd) 14 óra
(esınap: 2014. október 14., kedd 14 óra)
Helyszín: Szegedi Vasutas Sportegyesület (Szeged, Kossuth L. sgt. 74/c.)
PÉCS
Idıpont: 2014. október 8. (szerda) 14 óra
(esınap: 2014. október 15., szerda 14 óra)
Helyszín: Várkıi Stadion (Pécs, Verseny u. 1.)
DEBRECEN
Idıpont: 2014. október 9. (csütörtök) 14 óra
(esınap: 2014. október 16., csütörtök 14 óra)
Helyszín: Gyulai István Atlétikai Stadion és Edzésközpont (Debrecen, Oláh Gábor u. 5.)
A futóversenyre regisztráló osztályokat a rendezvény további részleteivel kapcsolatban emailben 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 szervezı
Tel.: 06-30-9925-750
E-mail: andrea.egresi@mecglobal.com

