Kosaras kihívás
Május 26-án kerül sor a Fitt Family
rendezvénysorozat 6. állomására, melyet a
Kisstadion műanyag borítású kosárlabda
pályáján rendezünk meg.
Helyszín: 6726 Szeged, Derkovits fasor 1-3.
Időpont: 2019.05.26. (vasárnap) 1000-1600
Menete: Ha valaki még nem regisztrált a Fitt
Familybe: A Fitt Family pultnál a regisztrációs
űrlapot ki kell tölteni, ezután megkapja a
pontgyűjtő füzetét, mellyel a Fitt Family-s
segítőhöz kell menni a kosárlabda pályára.
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 a Fitt Family-s segítőhöz
kell menni a kosárlabda pályára.
Ha már regisztrált, és van pontgyűjtő füzete is: A versenyző ez esetben egyenesen mehet a
kosárlabda pályára a Fitt Family-s segítőhöz.
Amikor a versenyző sorra kerül, odaadja a szervezőnek a pontgyűjtő füzetét, és elmondja a
nevét. Ezután a segítő ismerteti a szabályokat.
Maximum 10 próbálkozási lehetőség következik. Ezután lehetséges a rendelkezésre álló 5
dobás végrehajtása. Az eredményt a szervező rögzíti, melyet a résztvevő, vagy kiskorú esetén a
törvényes képviselő az aláírásával elfogad.
Ha a család minden jelenlevő tagja elvégezte a dobást, a pontgyűjtő füzettel vissza kell mennie
a Fitt Family-s pulthoz a matricáért.
Szabály: Minden Fitt Family-be regisztrált tag maximum 10 db próba dobást végezhet.
Természetesen hamarabb is el lehet kezdeni az éles dobásokat, nem kötelező 10 próbálkozásig
elmenni. A versenyzőnek szólnia kell, hogy mikortól menjen élesben a teljesítés. A sípszót
követően minden résztvevőnek 5-ször van lehetősége egymás után kosárra dobni, mely rögtön
beszámításra kerül. A lényeg az, hogy a versenyző 5 lehetőségből minél többször betaláljon.
Az élesben történő büntetődobások alkalmával a játékosnak zavartalan dobási lehetőséget
biztosítunk a bűntető vonalnál és annak közelében. A büntetődobás és az azzal járó
tevékenység befejezettnek tekintendő, amikor a labda közvetlenül felülről a kosárba jut, benne
marad, vagy áthalad rajta. A versenyzők tetszés szerinti dobásformát választva végezhetik el a
büntetődobásokat. A résztvevőnek a sípszótól számítva Öt (5) másodpercen belül meg kell
kísérelnie a kossárra dobást. A játékos nem érintheti a büntetődobó vonalat vagy a
büntetődobó vonal mögötti játékteret addig, amíg a labda nem jutott a kosárba vagy nem
érintette a gyűrűt.
A szupermini életkorú gyermekeket a szülő bármilyen technikával segítheti, azonban a
labdának a gyermek kezében kell lennie, tehát közös erővel kell a kosárba a labdát bejuttatni.

A mini kategóriába tartozó gyermekek a hivatalos büntetővonal felétől, bármilyen
technikával, akár alsó dobással is próbálkozhatnak.
A tini, gimi és a felnőtt korosztály a hivatalos büntetővonalról, szintén bármilyen technikát
alkalmazva dobhat. Az elért találati szám a segítő által azonnal értékelésre kerül.
Értékelés: 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 szervező számol. Összesen elérhető pontszám egyénenként 150 pont (részvételi pont:
50pont + 5-ből 5találat:100 pont=150 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 Kisstadion területére a belépés, és a kihívás teljesítése térítésmentes.
A változtatás jogát a Szegedi Sport és Fürdők Kft. fenntartja.

