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Szakmai beszámoló 

 

A városi sport egy meghatározó alap sportága az atlétika. 

A Véső úti Atlétikai Központban - méltó helyen - Szolnok város hat általános iskolája 

negyedik és ötödikes tanulóinak atlétikus átszűrése a tervek szerint megtörtént.  

A COVID védekezés és előírások aktuálisan megengedett lehetőségei mellett, egyszerre egy 

iskola egy évfolyamát az iskolából busszal szállítottuk a futófolyosóra és vissza. A busz 

levegőjét a gyerekek tenyerét és a használt eszközöket fertőtlenítettük. 

 

Két nap délelőtt és délután, egész napos versenyen az atlétikus mozgásokat reprezentáló 60 

méteres futás, távolugrás, medicinlabda (2kg) dobás versenyszámokban szűrtük át a tanulókat.  

A program célja a sportág népszerűsítése az utánpótlás 9-10-11-12 éves korosztály 

állapotfelmérése, kiválasztása volt szervezett körülmények között orvosi felügyelettel. 

A hat iskolából 159 negyedikes és 206 ötödikes fiút és lányt mértünk fel. Nemenként, 

évfolyamonként és versenyszámonként éremmel jutalmaztuk az első három helyezettet 

minden iskolából. Egy kis serleget kaptak a három versenyszám összesített első helyezettjei a 

fiúknál és a lányoknál is. A jutalmazottak dobogóra is állhattak. 

 

Az eredményeket excel formátumban dokumentáltuk. A helyezések és az összesített 

pontverseny esetében is a MASZ által, a Sport XXI. versenysorozatban használt pontszámítási 

rendszert alkalmaztuk. Az eredménytáblázatban versenyszámonként sárga szín jelöli az 1. 

helyezést, fehér a 2.helyezést és a barna pedig a 3. helyezést. Az összesített pontverseny 

győzteseinek nevét és pontszámát piros színnel emeltük ki. 

 A program eredményeit a honlapunkon is megjelenítjük. (www.szolsport.hu) 

 

A három felmérési számból kiderült, hogy jelentős eltérések mutatkoznak az iskolák, és az 

osztályokon belül a tanulók között is. Ami azt jelenti, hogy sok a túlsúlyos és alul képzett 

tanuló. Az életkoruknak nem megfelelő fizikai és képzettségi állapotban vannak. A látott 

készség és képességszintjük alapján kevés tanulót tudtunk megszólítani, kiválasztani, hogy 

jöjjön le atlétikai foglalkozásokra. Szórólapot kaptak.  

A program megvalósítása óta is 13 utánpótláskorú gyereket igazoltunk, 2020. január 1. óta 

összesen 20 fővel emelkedett a versenyengedéllyel rendelkezők létszáma. 

 

A program időpontja: 2020.11.25-26. Délelőtt: 08.00-11.00. Délután: 12.00-15.00-ig. 

Helyszíne: Atlétikai Központ Szolnok, Véső utca, futófolyosó 



                                                  

AZ ATLÉTIKA A SPORTOK KIRÁLYNŐJE, A SPORTMOZGÁSOK ALAPJA! 

   

Hajrá Szolnok, hajrá atlétika! 

 

Szolnok, 2020. 12. 21. 

 

 

 

                  Ecseki Tibor                                                                       Rózsa József  

             szakosztályvezető                                                            ügyvezető igazgató  

        

 

 

 


