
 

 

 
 

KÖLYÖK ATLÉTIKAI PROGRAM   
VERSENYE A TF-EN 

 
 

2013. március 7-én a Kölyök Atlétika Program (KAP) népszerűsítése céljából bemutató 
versenyt rendezett a TF Atlétika Tanszéke és a Magyar Atlétikai Szövetség - versenybírói 
minősítésekkel rendelkező sportszakmai gyakorlatot végző hallgatók bevonásával a Dr. 
Bácsalmási Péter Atlétika Csarnokban. A verseny célja az volt, hogy alapvető atlétikai 
mozgásformákat megismertessük és megszeretessük az induló iskolák gyerekeivel ill. hogy 
bemutassuk a KAP versenyrendszerét   

A verseny fővédnökei: Szalma László (projekt menedzser) és 

Dornbach Ildikó (szakmai felelős) voltak.  

Versenyünket Simicskó István az Emberi Erőforrások Minisztériuma  Sportért felelős 
államtitkára  nyitotta meg. Megtisztelte rendezvényünket jelenlétével többek között Balogh 
Gábor a Diák Sportszövetség elnöke, Takács Mihály Miniszterelnök hivatal, Nagy Zsigmond 
a MOB részéről.  

  

 



 

 

Rendezvényünkön az alábbi kölyök atlétikai versenyszámokat bonyolítottuk le: 

1. Sprint/gát váltófutás, 2. Ugrókötelezés, 3. Térdelésből hajítás, 4. Forma-1 futás,  

5. Kölyök gerelyhajítás, 6. Békaugrás, 7. Vetés helyből célba (oldalt előre egy kézzel),  

8. 4  perces állóképességi futóverseny.   

             

            

A következő iskolák tanulói jelentek meg és értek el helyezéseket csapataikkal:  

 
1. Virányos Általános Iskola 
2. Diana utcai Általános Iskola és Gimnázium 
3. Zugligeti Általános Iskola  
4. Veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola                                                                   
5. Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi iskola 
6. Farkasréti Általános Iskola  
7. TFSE gyerek csoport 

Szívből gratulálunk minden gyereknek a szép, igazán élvezetes versenyért és köszönettel 
tartozunk az iskolák igazgatóinak és a testnevelőinek a közreműködésért. 

Az egészen picik versenye után, következtek a gyermek atlétikai versenyek, majd a felnőttek 
küzdöttek az érmekért és az ajándékokért.  

TF- Csarnok névadójáról elnevezett versenyünket összességében színvonalasnak és dr. 
Bácsalmási Péter örökségéhez méltónak mondhatjuk. Versenyünket a sok TF-es kolléga 



 

 

mellett, a TF Dékánja, Tanulmányi Dékán helyettese és a TFSE Elnöke is megtisztelte. 
Megjelent és díjakat adott át a MASZ részéről: Gyulai Miklós elnök, Gyulai Márton Főtitkár, 
Dornbach Ildikó KAP szakmai felelős, Deutsch Péter szaktanácsadó. 

Képek: 

 

 

       

                

 

                     
 

 



 

 

                                          

 

 

                 



 

 

                              

 

                                

                                 


