
 

 

 

A Szekszárdi AK SE városi Kölyök Atlétika versenyre hívta azt a négy általános iskolát, 

mely szeptembertől megkezdte tanterv szerint  a Kölyök Atlétika képzést. 

 

A négy iskolából végül három tudott a rendezvényen részt venni, de így is fontos lépés volt a 

városi verseny – egy életjel az újonnan bevezetett programról. A Városi Sportcsarnokban öt 

feladat várt a 8 fős csapatokra, sőt minden iskola fiú és lány csapattal is versenyzett.  

A szervező klub a legegyszerűbb és az első osztályosok körében legnépszerűbb 

versenyszámokat választotta.  

A gátváltóban egymás ellen versenyeztek a csapatok, három gát volt elhelyezve a 30 méteres 

pályán.  

A szivacsgerely hajításban mindenki háromszor próbálkozhatott, majd következett a Forma-1. 

A keresztszökdelésben 30 másodpercig kellett előre-hátra-balra-jobbra szökdelni.  

Az utolsó feladatban a 4 perces állóképességi próbában mindenki kifulladásig hordta a kis 

színes labdákat körbe-körbe. 

A fiúk versenyében Garay-Baka-Dienes volt az iskolai sorrend, a lányoknál Baka-Garay-

Dienes. 

A verseny végén mindenki érmet vehetett át iskolája igazgatójától ill. helyettesétől. 

A tanító nénik és a szülők nagyon lelkesek voltak. Külön öröm, hogy az iskolák vezetői is 

elfogadták a meghívást, jelezve, fontos számukra a Kölyök Atlétika. A legfőbb pozitívum 

viszont az volt, hogy akadt olyan a gyerekek között, aki más sportprogramot mondott le az 

atlétika kedvéért. 

 

VIII. DOMAINE GRÓF ZICHY FUTÓVERSENY 

 

Április 26.-án nyolcadik alkalommal rajtol Szekszárdon a Garay téren a Domaine Gróf Zichy 

futóverseny. A 15 órakor kezdődő versenyen mind a hat korcsoportnak lesz futam – I-II. kcs 1 

km, III-VI. kcs 2 km. A rajtszámot és a chipet 60 perccel a futam rajtja előtt kell átvenni.  

A mézeskalács és kerámia érmek mellett értékes ajándékok is gazdára találnak. Az első hat 

helyezett nyerhet korosztálytól függően kalandpark, fürdő és állatkerti belépőt, sőt 

nyelvvizsgát is a támogatóknak köszönhetően. 

A felnőttek részére 5 kilométeres futást írtak ki a szervezők. A célba érkezés után az első 40 

helyezett nő egy üveg rosé bort, az első 40 helyezett férfi pedig egy palack szekszárdi vöröset 

kap ajándékba a főtámogató, Twickel Szőlőbirtok jóvoltából. Nem maradhat el a 4x1 

kilométeres váltófutás sem, ahol baráti társaságokat, családokat, egyesületeket, cégeket vár a 

szervező Sportélmény Alapítvány.  A legjobb női váltó kerámiából készült pizzasütő követ, a 

legidősebb váltó pedig a nem régiben megjelent, Gyulai István életét bemutató könyvet kap. 

Regisztrálni a www.odinsport.eu honlapon lehet. További infók pedig a www.sportelmeny.hu 

oldalon illetve a facebookon ( facebook.com/DGZichy) 

 

SZEZONNYITÓ SZEKSZÁRDON 

 

Április 25-én megkezdődik a szabadtéri szezon Szekszárdon is. Az AC Szekszárd által 

szervezett versenyre sok szeretettel várnak mindenkit a szervezők. 

infó: Scherer Tamás 

http://www.odinsport.eu/
http://www.sportelmeny.hu/

