MEGHÍVÓ

“Online világot élünk…”

Kedves Szülők!
A torna olyan sport, amelynek elsajátításában és tanításában a
vizualitásnak nagyon nagy szerepe van.
Az edző és tanítvány közötti személyes kontaktus, a koronavírus járvány
ellenére is fontos. Habár az Olimpiai Sportpark tornacsarnokából
kiszorultunk, az online tér annál inkább rendelkezésünkre áll.
Edzőink az elmúlt időszakot felhasználva annak a kihívásnak próbáltak
eleget tenni, hogy szakosztályunk fiataljainak torna iránti éhségét hogyan
lehetne virtuális asszisztenciával is szakszerűen csillapítani.
Szeretnénk, ha sportolóink ebből a helyzetből nyertesként tudnának
kikerülni!
Ezért edzőink tevékeny közreműködésével létrehoztunk egy online
tornaversenyt, amelyre a nevezés természetesen ÖNKÉNTES és
DÍJMENTES.
Hogy pontosan mire gondolunk?
• a fiatalok rendkívül otthonosan mozognak a virtuális térben,
ugyanakkor - különösen a tornászok - nehezen viselik a bezártságot,
a mozgáshiányt.
• az internet tartalomszolgáltatását gyakran kritizáljuk szülőként is,
edzőként is. Eljött az idő, hogy tartalmat készítsünk sportolóinknak.
• az élet fintora, hogy pontosan ez az a platform, amely megmaradt a
kapcsolattartásra az emberek, családok és a mi közösségünk
számára is.
• szinte mindenki rendelkezik okoseszközökkel az otthonában, amellyel
az iskolai kötelezettségeit is teljesíti, a hirtelen jött digitális
távoktatásban.

• azt szeretnénk Önöktől kérni, hogy a koronavírus járvány ideje alatt
segítsenek nekünk abban, hogy gyermekeik megőrizzék azt a tudást,
amit a tornateremben már megszereztek.

Tornatörténeti eseményre készülünk!
Elindítjuk Magyarország első online tornászversenyét!
A kihívás nem az igazolt versenyzőknek, hanem kizárólag a szabadidős
tornász csoportjainknak szól! ☺
A verseny neve:

Maradj Otthon Torna Kupa GYŐR – 2020!
A verseny fővédnöke: Dr. Dézsi Csaba András, Győr M.J.V. polgármestere!

Az igény óriási mind a gyerekek, mind a szülők részéről.
Bizonyára
látták
már,
hogy
versenyzőinknek
tettünk
fel
a
facebook.com/gyoritorna.hu felületre módszertani videókat, amiből
természetesen nem csak a versenyzők tanulhatnak vagy vehetnek át
ötleteket tudásuk szinten tartásához, hanem a szabadidős tornászok is.
Mivel a koronavírus járvány miatt nem tudjuk megtartani az edzéseket, de
azt sem szeretnénk, ha a gyerekek teljesen „leeresztenének”, azt találtuk ki,
hogy rendezünk egy többfordulós online versenyt, amely addig tart, amíg
vissza nem mehetünk a tornacsarnokba.
A 4 fiúcsoportnak és a – 4 lány korcsoportnak, különböző otthon
elvégezhető video-gyakorlatokat fogunk kihelyezni 2 hetente a
facebook.com/gyoritorna.hu oldalunkra, amelyeket a gyerekek egész héten
gyakorolhatnak, majd a szülők vagy testvérek felveszik a gyakorlatot és
feltöltik a verseny weboldalára, legkésőbb szombatonként éjfélig.
A GYAC edzőiből álló online zsűri tagjai lepontozzák és folyamatosan
kihelyezzük a weboldalra a részeredményt.
Kéthetente új gyakorlatot fogunk kiírni. Ez így fog menni egészen a karantén
végéig. Az utolsó fordulót már szülők és közönség előtt, az Olimpiai
Sportpark
tornacsarnokában
rendezzük,
ahol
az
ünnepélyes
eredményhirdetést is megtartjuk.

A verseny nevezési feltételeit a VERSENYYKIÍRÁSBAN találhatják meg.
Letölthető innen: www.gyoritorna.hu
A versenyen csak azok a gyerekek indulhatnak, akik a Győri AC tagjai, és
valamelyik szabadidős vagy előkészítő tornacsoportba járnak edzeni.
A regisztrácit 2020. április 12. éjfélig legyenek szívesek elvégezni a verseny
regisztrációs weboldalán: www.gyoritorna.hu
Mindenkit szeretettelvárunk!
#nevezzbe #maradjotthon #maradjegeszseges #huzzunkbele #gyoritorna.hu
Üdvözlettel:

A GYAC tornaszakosztályának edzői
Győr, 2020.04.01.

GYŐRPLUSZ:

Kezdődik a Maradj Otthon Torna Kupa Győr 2020!
https://www.gyorplusz.hu/sport/kezdodik-a-maradj-otthon-torna-kupa/

KISALFÖLD:
Remek győri ötlet: Maradj Otthon! Kupa
https://www.kisalfold.hu/sport/helyi-sport/remek-gyori-otlet-maradj-otthon-kupa-6951813/

