
Toldi-kondi bajnokság 

Verseny jellege: IV-es, V-ös, VI-os korcsoportban, fiú/lány egyéni, illetve csapatverseny. Megj: Amelyik 

osztály 3 vagy több fő egyéni versenyzőt szerepeltet,-akár fiút, akár lányt-, automatikusan a 

csapatversenyben is részt vesz. A csapatversenybe az osztály legjobb 3 versenyzőjének eredménye számít. 

Döntő időpontja, és helyszíne: Ápr. 13. 14h-tól (7.-8.-9. óra), tornaterem 

Díjak: Az indulók mindegyikének egy-egy 5-ös jár testnevelésből (akik végig is csinálják!!!), és fejenként 1 

sportszelet. Ezen felül a korcsoportos1.-3. helyezetteknek érem,a korcsoportos fiú és lány győzteseknekegy-

egy kis serleg, illetve az egyéni összesített fiú és lány bajnoknakegy-egy névre szóló nagy vándorserleg, amit 

a folyosói vitrinben őrzünk. A csapatok 1-3. helyezettjei oklevél díjazásban részesülnek. 

Lebonyolítás: Sorrendben a IV-es, majd az V-ös, végül a VI-os korcsoport versenyzői indulnak el az alább 

felsorolt állomásokon a megadott sorrendben. Minden versenyző kap egy teljesítmény kártyát névre 

szólóan, amit az adott állomásnál lévő versenybíró számára lead, majd a feladat elvégzése után ő írja be az 

eredményt, majd visszaadja a versenyzőnek. Ez után mehet tovább a következő állomáshoz.    

Versenyszámok sorrendben:  

1. Medicinlabda dobás4kg-os medicinlabdával: 3 kísérlet áll rendelkezésre. Tetszőleges módon, de 

ajánlott 2 kézzel, fej feletti hátra:kiindulóhelyzetben sarok a vonalnál. A sarok nem lóghat túl a 

vonalon (érvénytelen dobás) a dobás befejezéséig, vagyis amíg a kezét el nem hagyja a szer. A vonal 

mögé bálát teszünk, abba lehet vetődni. Pontozás: 2p/10cm 

2. 40m-es szlalomfutás 2db 5 kg-os kézisúlyzóval. 2 kísérlet áll rendelkezésre. A rajtolás állásból 

indulva, jelre történik. A súlyzókat jelre veszik fel a versenyzők, és a bójákkal kijelölt pályán kell végig 

vinni minél gyorsabban, oda-vissza. Pontozás: 10mp-re 300 pont, e fölött század-másodpercenként 

1pont levonás, ez alatti időeredménynél pedig + 1pont jár század-másodpercenként.  

3. Helyből távolugrás:3 kísérlet áll rendelkezésre. Kiinduló helyzet: Lábujj/cipő orra a vonalnál. Elugrás 

előtt a láb nem érintheti a vonalat (érvénytelen ugrás). Mérésnél az érkezéskor leghátrébb lévő, 

földet érő testrész leghátrébb lévő pontját kell figyelembe venni. Pontozás: 1p/cm  

4. Húzódzkodás: Tetszőleges módon (alsó-, felső fogással, lendülettel, vagy anélkül). Kiindulóhelyzetben 

karok könyökben nyújtva (90 foknál nagyobb könyökszög), befejező helyzetben az áll a húzódzkodó 

rúd vonalában legyen. Egyéb esetben a kísérlet nem számolandó. Pontozás: 15p/szabályos 

húzódzkodás. 

5. Felülés max. 3percig: Kiinduló helyzetben hanyattfekvés, a kezek tarkón, összekulcsolva. A térdek 90 

fokban hajlítottak, lábfejek a bordásfal legalsó foka alatt, beakasztva. Felüléskor könyökkel meg kell 

érinteni mindkét térdet, hanyattfekvéskor mindkét lapocka talajt kell, érjen. Más esetben a kísérlet 

nem számolandó. Indítás rajtjelre. Pontozás: 3p/szabályos felülés. 

6. Fekvenyomás fekpadon, 20 kg-os rúddal max. 3p-ig: Kiindulóhelyzetben könyökök hajlítva, súlyzórúd 

a mellkason (érintőlegesen). Befejező helyzetben karok nyújtva. Az idő akkor indul, amikor a 

versenyző leemeli a rudat az állványról. Bármilyen szélességű fogás megengedett. Pihenni, csak a 

súlyzót kitartva, kinyújtott karokkal lehet. Pontozás: 3p/szabályos fekvenyomás. 

7. Guggolás 20 kg-os rúddal max. 3p-ig: Kiindulóhelyzetben súlyzó a vállakon, sarkak alatt alátámasztás 

(pl. 5kg-os tárcsákkal). Guggolás közben a térdeket 90 fokig be kell hajlítani (fenékkel meg kell 

érinteni a szekrény felső részét), felemelkedéskor pedig térdek nyújtva. Pontozás: 3p/ szabályos 

guggolás.  

Mindenkinek sikeres versenyzést kívánunk! 


