
 
 

Sportos családi 
kihívás 
Június 1-jén kerül sor a Fitt Family 
rendezvénysorozat 8. állomására a sziksósfürdői 
szabadidőközpontban. 

Helyszín: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, 
Vereshomok út. Időpont: 1000-1900 óra. 

Menete: Ha valaki még nem regisztrált a Fitt 
Familybe: A Fitt Family pultnál a regisztrációs 
űrlapot kell kitölteni, ezután kezdheti meg a 
feladatok végrehajtását.  

Ha már regisztrált a résztvevő, de még nincs pontgyűjtő füzete: A Fitt Family-s pultnál a 
csapatnév bemondásával át kell venni a pontgyűjtő füzetet, ezután mehet a feladatokat 
végrehajtani.   

Ha már regisztrált, és van pontgyűjtő füzete is: A versenyző ez esetben egyenesen mehet a 
pályára, ahol végrehajthatja a feladatokat.   

A feladatok megkezdése előtt mindenki kap egy pecsét gyűjtő füzetet, melybe a Decathlon 
szót kell az egyes állomásokon kigyűjteni. FONTOS, hogy Fitt Family-s család esetén, minden 
családtagnak legyen egy saját füzete, melybe mindenki egyénenként gyűjti ki a Decathlon 
szót.  

9 feladatot kell mindenkinek végrehajtani. FIGYELEM: Ezen feladatok teljesítésére 1700-ig van 
lehetőség! 

 

1. feladat: 5 db célhálóra rúgás (szupermini, mini kisebb távolságból) 
 

2. feladat: 10 db guggolás BOSU labdán (szupermini, mini kategóriában a szülő segíthet az 
egyensúly megtartásában) 

 

3. feladat: 8 db 4 ütemű fekvőtámasz (szupermini kategóriában guggolásból 
felugrás)   
 

4. feladat: 20 db ugrálókötél (szupermini kategóriában 20 db páros lábon ugrálás) 
 

5. feladat: 10 db TRX fekvőtámasz: karhajlítás, nyújtás (szupermini, mini kategóriában láb 
beakasztásával 10 mp-ig kitartás)  

 

 



 
 
 

6. feladat: 10 db expander húzás (szupermini, mini kategóriában akár közös 
erővel is teljesíthetik a feladatot) 
 

7. feladat: tájékozódási futás, a kijelölt pálya teljesítése (szupermini, mini kategóriában a 
szülői segítségadás engedélyezett) 
 

8. feladat: 5 db kosárra dobás (szupermini mobil minipalánkra dob, mini 
kisebb labdával, kisebb távolságból)  
 

9. feladat: 5 db kapura dobás (szupermini szülői segítséggel, szupermini, mini kisebb 
távolságból) 

 

10. feladat: NEM KÖTELEZŐ. Ha végig csináljátok Rubint Réka óráját (17:30-18:30) fejenként 
plusz 100 pont a jutalmatok, kivétel a szupermini, mini kategóriába tartozó gyermekek.  

Ha a család minden jelenlévő tagja teljesítette azokat a feladatokat, amit tudott, és a saját 
füzetében kigyűjtötte a tőle telhető legtöbb betűt a Decathlon szóból, akkor vissza kell menni 
a Fitt Family pulthoz, le kell adni a füzetet/füzeteket a Fitt Family-s pontgyűjtővel együtt, ahol 
rögzítik az eredményt, illetve megkapjátok a következő matricát/matricákat. (2 db matricára 
tehettek szert, ha a kihívás napján is részt vettetek. Amennyiben Rubint Réka óráját is 
teljesítitek, akkor a pontgyűjtővel az óra után a Fitt Family pultnál szintén jelentkezni kell.  

Szabály: Ahol külön jeleztem, ott a szupermini, mini kategóriában a szülő segítheti gyermekét 
a feladatok elvégzésében, de helyette nem hajthatja végre.  
 
Értékelés: Amennyiben a család regisztrál és részt vesz a rendezvényen, regisztrált tagonként 
50 pont jár. Ehhez adódik hozzá az adott eseményen elért egyéni eredménye.   

9 betű kigyűjtése esetén (Decathlon)  – 300 pont 
8 betű kigyűjtése esetén    – 250 pont 
7 betű      – 200 pont 
6 betű      – 150 pont 
5 betű      - 100 pont 
5 betűnél kevesebb     - 50 pont  

Rubint Réka órájának teljesítésével Plusz 100 pont, melyet igazol. Maximális pontszám 
egyénenként 450 pont.  
 
Regisztráció: Az esemény előtt minden esetben regisztráció szükséges, mely megtörténhet 
online a http://www.fittfamily.hu/regisztracio oldalon, vagy a helyszínen.  

A versenysorozatról szóló egyéb fontos információkat, illetve az általános szabályzatot a 
helyszínen, vagy az alábbi linken érheti el: http://www.fittfamily.hu/  

A Decathlon Egészségfesztivál és Családi Nap térítés köteles, melynek megfizetéséről 
mindenki maga gondoskodik. A változtatás jogát a Szegedi Sport és Fürdők Kft. fenntartja.   

http://www.fittfamily.hu/regisztracio
http://www.fittfamily.hu/

