VERSENYKIÍRÁS
„Maradj Otthon Torna Kupa Győr 2020” Fiú/Lány tornaverseny
A Győri Atlétikai Club Tornaszakosztálya Online-Offline Versenyt hirdet négy-négy
korcsoportban, az egyesület tornaszakosztályának szabadidő sportoló tagjai részére.
A verseny célja:
• versenylehetőség biztosítása a koronavírus járvány ellenére
• rendszeres otthoni edzésmunka végzésének motiválása
• sportág népszerűsítése
A verseny Időszaka:
• 2020.04.13-tól, a koronavírus járvány megszűnéséig.
Regisztráció/nevezés:
• 2020.04.06 – 04.12. éjfélig
A verseny programja:
• Kéthetente minden csoportnak, különböző video-gyakorlatok kerülnek
elektronikus kiadásra a facebook.com/gyoritorna.hu oldalon.
• A feladatokat a gyerekek 1+1 héten keresztül gyakorolhatják otthonukban
• Az otthon felvett versenyfeladatot a csoport számára megadott www.gyoritorna.hu
weboldalon kell a szülőknek visszaküldeni minden szombaton éjfélig
• A gyakorlatok 2 hetente fognak változni, de minden héten kérünk a fejlődés
követhetősége miatt egy-egy új videót visszaküldeni az aktuális feladatokról.
Minden héten, minden feladatról csak egy-egy versenyvideó küldhető be
értékelésre!
Értékelés:
• A feladatokat edzőinkből álló zsűri pontozza 1-10-ig és az eredményekről minden
szerdán értesítést küldünk.
• A pontok hétről-hétre összesítésre kerülnek, ami alapján eldőlnek a helyezések.
• Az utolsó fordulót már szülők és közönség előtt, az Olimpiai Sportpark
tornacsarnokában rendezhetjük ahol az ünnepélyes eredményhirdetést is
megtartjuk.
Díjazás:
• az 1-3. egyéni összetett helyezések érem és kupadíjazásban,
• a 4-8. egyéni összetett helyezések éremdíjazásban részesülnek

Rendező:
• Győri Atlétikai Club Torna Szakosztálya
Indulási jogosultság:
•

Győri AC-nél érvényes egyesületi tagság fennállása

Fiú csoportok:
I.
II.
III.
IV.

Szabadidős csoport
Szabadidős csoport
Szabadidős csoport
Versenyzői csoport

(edzők: Sörös János, Szabó Nándor, Pisák Tamás)
(edzők: Bőhm Szilárd, Fazekas Péter)
(edzők: Miklós Csaba)
(edzők: Bőhm Szilárd, Fazekas Péter)

Lány csoportok:
I.
II.
III.
IV.

korcsoport: 2013 és később születettek (edzők: Fajkusz Csaba, Szűcs
Nicoleta, Juhász Márta)
korcsoport: 2010-11-12-ben születettek (edzők: Horváth András, Szűcs
Szonja)
korcsoport: 20007-08-09-ben születettek (edzők: Magyar Tamás, Prutzki
Cintia)
korcsoport: 2006 és korábban születettek (edzők: Farkas András, Majer
Krisztián)

Sportbaráti üdvözlettel,
Szervezőbizottság
Győr, 2020. április 01.

