Keressük a 2022. esztendő
legsportosabb és legaktívabb
városrészét Győrben!
Csatlakozz és légy részese Te is
Városrészed sikereinek!

VERSENYKIÍRÁS
Program sorozat célja: Győr Megyei Jogú Városában mozgásalapú szabadidős rendezvények
megvalósítása (4 alkalommal), amelynek keretében a résztvevők számára alternatívákat kínálunk fel
mind a mentális egészség, mind a szomatikus képességek, fejlesztése/helyreállítása céljából, a kijelölt
célterületek (C1‐C11) kohéziójának erősítése érdekében.
További célként jelenik meg: az összefogás és az önkéntesség támogatása az eseménysorozathoz
kapcsolódóan, a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára inkluzív csatlakozás biztosításával.
A második alkalom keretében a középiskolákat szólítjuk meg és invitáljuk egy közösségépítő
vetélkedőre. Természetesen a családtagokat, az iskolát képviselőkért szorítókat – tanulókat és
tanárokat is szertettel várjuk a programra!
Verseny helye és ideje:
Helyszín: Széchenyi István Egyetem szabadtéri pályái /9026 Győr, Egyetem tér 1. /rosszidő esetén S2
csarnok
A program időpontja: 2022. május. 14. 9.00‐13.00
Résztvevők:
Győr Megyei Jogú Városának kijelölt célterületein található középiskolák (C1‐C11) az alábbiak szerint:
•

C01 ‐ Győrszentiván, Likócs

•

C07 ‐ Marcalváros I.

•

C02 ‐ Ménfőcsanak, Gyirmót

•

C08 ‐ Marcalváros II.

•

C03 ‐ Sziget, Pinnyéd, Belváros I.

•

C09 ‐ Ady város

•

C04 ‐ Belváros II., Révfalu

•

C10 ‐ Szabadhegy, Kismegyer

•

C05 ‐ Nádorváros I.,

•

C11 ‐ Gyárváros

•

C06 ‐ Nádorváros II.

Továbbá az egyes célterületeken élő középiskolások.

A középiskolák részéről 10 fős csapatok jelentkezését várjuk.
Az alábbi sportági bontásban:
Streetball – lányoknak 4 fő (3+1 csere)
„Mini‐pályás” labdarúgás – fiúknak 4 fő (3+1 csere)
Strand röplabda – vegyes csapatoknak 2 fő (1 fiú ‐ 1 lány)
+ 1 fő tanár kíséri őket.
Játékjogosultság:
Az iskola tanulói vehetnek részt, akiket az intézmény benevez a versenyre, s a verseny napján a kísérő
tanár magával hozza az igazgató által lepecsételt csapatnévsort.
Lebonyolítása:
A verseny keretében a 3 strand sportágban rendezünk bajnokságokat. Sportáganként értékeljük a
bajnokságokat, a pontszámítás alapját a bajnokságban elért eredmény határozza meg. Minden
bajnokságban az első helyezett 1 pontot kap, az utolsó pedig 11 pontot. A verseny győztese a 3
bajnokságban legkevesebb pontot gyűjtő középiskola lesz.
Bajnokságból visszalépés:
A visszalépő vagy bármilyen ok miatt bajnokságból törölt csapat valamennyi mérkőzésének
eredményét meg kell semmisíteni. Addigi részvételét úgy kell tekinteni, mintha egy mérkőzést sem
játszott volna.
Nevezés és sorsolás:
A nevezést az emberseg.dse@gmail.com e‐mailcímre várjuk, 2022.05.03. – 2022.05. 11 között.
A nevezésnek tartalmaznia kell az intézmény nevét, a versenyző/tanuló nevét, a kísérő tanár hasonló
adatait. A sorsolást, a pályabeosztásokat a helyszínen tartjuk meg. Ha egy célterületről több intézményi
nevezés fut be, akkor az érkezési sorrend dönt.
Csapatok díjazása:
A verseny csapatai OKLEVÉL és ÉREM díjazásban részesülnek egységesen.
A vetélkedő első helyezettje 100.000 Ft DECATHLON utalvány
második helyezettje: 50.000 Ft DECATHLON utalvány
harmadik helyezettje: 25.000 Ft DECATHLON utalvány
A kísérő tanárok: 5.000 Ft DECATHLON utalvánnyal gazdagodnak helyezéstől függetlenül.
A különdíjat kap még:



a legnépesebb szurkoló táborral bíró iskola 25.000 Ft DECATHLON utalvány (lakcím kártyás
regisztrációt követően)
a meghívott gyógypedagógiai intézmény 25.000 Ft DECATHLON utalvány

Felszerelés:
A nevezett csapat tagjai kötelesek sport felszerelésben érkezni, lehetőség szerint a csapattagok
azonos színű sportruházatot és/vagy iskolai mezt viseljenek.
Költségek és szolgáltatások:
A résztvevők térítés mentesen vehetnek részt a bajnokságban , a versenyzők és a kísérőik 2‐2
szendvicset és ásványvizet kapnak.
A verseny szervezője és lebonyolítója: EMBERsÉG DSE, a szakszerű értékelésben és a versenyek
lebonyolításában közreműködnek a Széchenyi István Egyetem Sporttudományi Tanszékének hallgatói.
A versenyzők jogosultak a kísérő programokon is részt venni, amelyről az esemény plakátja tájékoztat.
A program az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

Jó versenyzést és élményekben gazdag napot kívánunk a résztvevőknek, kísérőknek, szurkolóknak
egyaránt!

Kelt,
Győr 2022. május. o2
s.k.
Kertész Tamás
EMBERsÉG DSE
elnöke

