
Hokiütővel kapura lövés 

Szabály: Minden Fitt Family-be regisztrált tagnak 5-ször van 

lehetősége kapura lőni egymás után. A lényeg az, hogy a 

versenyző 5 lehetőségből minél többször betaláljon az üres 

kapuba. 2 általunk bójával megjelölt távolságból van lehetőség 

próbálkozni korosztálynak megfelelően. Január 19-20-án 

szombaton és vasárnap 15:00-17:00-ig, 18:00-20:00-ig kizárólag 

élesben van lehetőség a kihívást teljesíteni. Segítséget nyújtani 

abban lehet, hogy a másik testi épségét megőrizzük, de a lövést 

lehetőség szerint egyedül kell végrehajtani. Az elért találati szám 

értékelésre kerül. 

 

Értékelés a következőképpen zajlik. Amennyiben a család regisztrál és részt vesz a 

rendezvényen, regisztrált tagonként 50 pont jár. Ehhez adódik hozzá az adott 

eseményen elért eredménye.  5-ből 5 találat: 100 pont, 5-ből 4 találat: 80 pont, 5-ből 3 

találat: 60 pont, 5-ből 2 találat: 40 pont, 5-ből 1 találat: 20 pont, melyet a zsűri számol. 

Összesen elérhető pontszám egyénenként 150 pont (részvételi pont: 50pont + 5-ből 5 

találat:100 pont=150 pont). 

  

Fitt Family általános szabályzata szerint: A Fitt Family tagok közül legalább 1 

felnőttnek és 1 gyereknek el kell indulni ahhoz, hogy az adott Fitt Family kihívás 

érvényes legyen. A részvételért a regisztrált családtagok egyenként 50 pontot kapnak, 

ehhez adódnak hozzá a kihíváson elért pontszámok. Összes pontszám=részvételi 

pont+eredményért járó pont.  

 

Regisztráció: Az esemény előtt minden esetben regisztráció szükséges, mely 

megtörténhet online a http://www.szegedsport.hu/fittfamily/regisztracio oldalon, a 

regisztráció gombra kattintva, vagy a helyszínen. A regisztrációnál el kell dönteni, melyik 

kategóriában, vagyis hány gyermekkel szeretne indulni, és a születési dátum alapján 

kiderül a korosztály besorolás is. Amennyiben online regisztrál, akkor a sorszámmal, 

névvel kell bejelentkezni a regisztrációs pultnál, hogy hitelesítse a rendezvényen való 

részvételét, illetve megkapja a pontgyűjtő füzetet. 

A versenysorozatról szóló egyéb fontos információkat, illetve az általános szabályzatot a 

helyszínen, vagy az alábbi linkre kattintásra érheti el: 

http://www.szegedsport.hu/fittfamily 

Az eszközöket a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű szolgáltatja. A korcsolya bérléséről és 

a belépés megfizetéséről mindenki maga gondoskodik. Ezen a napon a fent említett 

időszakban kedvezményes lesz a korcsolya kölcsönzés 400 Ft/ 2 óra áron. Belépés 

felnőtteknek: 1000 Ft, kedvezményes jegy: 800 Ft.  

A változtatás jogát a Szegedi Sport és Fürdők Kft. fenntartja.   
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