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A Budapesti Szabadidősport Szövetség, a Kinizsi TTK, a XV. kerületi Polgármesteri 
Hivatal és a fővárosi sportágazat támogatásával új helyszínen szervezi a Tavaszi 
Sportfesztivált. 
A helyszín Újpalota Fő tere lesz, ahol idén második alkalommal lehet teljesíteni a 
MOCCANJ! Próbasorozat feladatait és lehet gyűjteni a pontokat az év végi értékes 
nyereményekért. A próbasorozat sportos és ügyességi feladatai mellett lehetőség lesz 
számos népi játék kipróbálására is, mint például a hordólovaglás, a gladiátorviadal, a 
lengőteke, a sjoelen (korongcsúszka), a szögbeverés, a bohócszáj dobáló, a diótörő és a 
pingponglabda fújás, de ismét lesz lehetőség Trabanttolás és lehet majd csocsózni is. 
A sportfesztivál 9:30-tól várja az érdeklődőket, akik minden programot ingyenesen 
vehetnek igénybe és figyelemmel kísérhetik a Fővárosi Szabadidő Kupa Darts és Lövész 
versenyét is. 
A helyszín 173, 173E, 196, 196A és a 130-as autóbuszokkal valamint a 69-es villamossal 
könnyen és gyorsan megközelíthető. 
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1. Az esemény rendezője: Budapesti 
 
2. Az esemény helye: Bp. XV. ker. Újpalota F
 
3. Az esemény időpontja: 2012

 
4. A verseny résztvevői: 

Budapesten és vonzáskörzetében él
illetve egyéni indulók. A versenyen bárki részt vehet.  
 

5. A próbák: 
Darts: Az egyéni versenyz

cél, hogy minél nagyobb pontértéket érjenek el. A csapatoknál a tagok pontjait
összeadjuk.  

Rúgófal: Egy kiskapu méret
ezeken kell átrúgni a focilabdát. Az 
rúghatnak a falra.
pontjait is összeadjuk. 

Teke: Egy mobil tekepályán 10 bábú található. Az egyéni versenyz
tagok 5x guríthatnak. Minden gurítás után a bábukat 
fák számát összea

Óriás-csúzli: Egy óriás-csúzlival (mely a földbe van leszúrva) kell egy labdát átl
7 méterre lévő karikán.
az elért találatok adják ki a

Íjászat: Az egyéni versenyz
gyerekek, gyerek íjjal. A találati pontokat összeadjuk, a csapatoknál a tagok 
pontjait is összeadjuk.

  
6. Nevezés: 

A helyszínen bárki nevezhet. Aki a Moccanj 
az a MOCCANJ! Próbakönyvet feltétlenül hozza magával
 

7.  Díjazás: A MOCCANJ! Próbasorozat

 
8. Egyéb tudni valók: 

- A rendezvény INGYENESEN 
- A helyszínen kipróbálhatóak 

gladiátor-viadal, szögbeverés, sjoielen
- További részlete a www.bszszsport.hu
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udapesti Szabadidő Szövetség és a Kinizsi TTK

Bp. XV. ker. Újpalota Fő tér 

2012. május 04. 9.3o-15.oo folyamatosa 

Budapesten és vonzáskörzetében élő, dolgozó, tanuló és lakó nők és férfiak 4 f
illetve egyéni indulók. A versenyen bárki részt vehet.   

Az egyéni versenyzők és a csapat tagok 5x3 nyilat dobnak el a darts táblára. 
minél nagyobb pontértéket érjenek el. A csapatoknál a tagok pontjait

Egy kiskapu méretű rugófalon számozott, különböző méret
ezeken kell átrúgni a focilabdát. Az egyéni versenyzők
rúghatnak a falra. A találati pontokat összeadjuk, a csapatoknál a tagok 
pontjait is összeadjuk.  
Egy mobil tekepályán 10 bábú található. Az egyéni versenyz

guríthatnak. Minden gurítás után a bábukat visszaállítjuk. A ledöntött 
fák számát összeadjuk, a csapatoknál a tagok találatait is összeadjuk. 

csúzlival (mely a földbe van leszúrva) kell egy labdát átl
7 méterre lévő karikán. Az egyéni versenyzők és a csapat tagok 5x l

elért találatok adják ki a pontokat. 
egyéni versenyzők és a csapat tagok 5-5 lövést adhatnak le, íjász l

gyerekek, gyerek íjjal. A találati pontokat összeadjuk, a csapatoknál a tagok 
is összeadjuk. 

A helyszínen bárki nevezhet. Aki a Moccanj Budapest! Téli Sportfesztiválon már regisztrált 
Próbakönyvet feltétlenül hozza magával 

Próbasorozat általános szabályai szerint  

INGYENESEN látogatható 
A helyszínen kipróbálhatóak a Kinizsi TTK népi játékait: hordó-lovaglás, 

viadal, szögbeverés, sjoielen (korong csúszka), trampolin, 
www.bszszsport.hu oldalon. 

 

Kinizsi TTK 
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minél nagyobb pontértéket érjenek el. A csapatoknál a tagok pontjait 
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egyéni versenyzők és a csapat tagok 5x 

A találati pontokat összeadjuk, a csapatoknál a tagok 

Egy mobil tekepályán 10 bábú található. Az egyéni versenyzők és a csapat 
visszaállítjuk. A ledöntött 

djuk, a csapatoknál a tagok találatait is összeadjuk.  
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csapat tagok 5x lőhetnek és 
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MOCCANJ! Újpalotán 
 

 INFORMÁCIÓ és REGISZTRÁCIÓ 
 

1. Fővárosi Szabadidő Kupa – Lövészet 
2. Egészségügyi felmérések, életmód tanácsadás 
3. Moccanj! Próbasorozat – Íjászat 
4. Trabant tolás 
5. Moccanj! Próbasorozat – Darts 
6. Fővárosi Szabadidő Kupa – Darts 
7. Moccanj! Próbasorozat – Rugó fal 
8. Játéksziget 
9. Moccanj! Próbasorozat – Teke 
10. Moccanj! Próbasorozat – Óriás Csúzli 
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Fővárosi Szabadidő Kupa Darts és Lövész versenyére  
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A Budapesti Szabadidősport Szövetség a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal és a fővárosi 
sportágazat támogatásával új helyszínen szervezte a Tavaszi Sportfesztiválját. 
A helyszín Újpalota Fő tere volt, ahol idén második alkalommal lehetett teljesíteni a 
MOCCANJ! Próbasorozat feladatait, a darts-ot, az óriás csúzlit, a kapura lövést, a tekét és 
az íjászatot. A nap végén a MOCCANJ! Próbasorozatot teljesítő 38 csapat és 67 egyéni 
versenyző között az önkormányzat és a szövetség által felajánlott ajándékokat sorsoltak ki. 
A próbasorozat sportos és ügyességi feladatai mellett közel 800 érdeklődő sportolt és 
játszott a Kinizsi TTK népi játékaival, melyek között volt a hordólovaglás, a 
gladiátorviadal, a lengőteke, a sjoelen (korongcsúszka), a szögbeverés, a bohócszáj dobáló 
és a diótörő. A kicsik nagy örömére a trampulinon is ingyenesen lehetett ugrálni, de a 
csocsó asztal is mindig foglalt volt. 
A Fővárosi Szabadidő Kupa Darts és Lövész versenyére 27 4 fős csapat nevezett és küzdött 
a minél jobb helyezésért. 
A rendezvényen készült képek és az elért eredmények a www.bszszsport.hu oldalon 
megtekinthető. 
A MOCCANJ! Próbasorozat következő állomása a 2013. június 2-án a Margitszigeten lesz. 
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