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MOCCANJ – Tavaszi Sportfesztivál 
2019. Budapest Európa Sportfővárosa 

2019. május 25. Margitsziget 
 
A Budapesti Szabadidősport Szövetség a rendezvény keretében a MOCCANJ! 
Sportfesztivál programját valósította meg. A program keretében 12 különböző 
sportprogramot, 3 gyermek programot és egészségügyi szűrővizsgálatot és életmód 
tanácsadást biztosított a résztvevők számára. 

Sportprogramok 

- népi és ügyességi játékok, 5 különbféle 

     

     
- kerékpáros ügyességi pálya 

     
- modellezés 
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- floorball 

   
- fittségi felmérés, FLEXIT torna 

   
- mászófal 

       
- futás sebesség mérés 

       
- dart's 

   
- tac-x, kerékpárszimulátor 
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- célbalövő 

     
- teke 

     

Gyermekjátszó, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás 

     

     

Egészségügyi szűrővizsgálatot és életmód tanácsadás 

   
A programjaink a szabadidősport szektorban voltak, ahol zenével és egész napos 
műsorvezetéssel zajlottak. A szigetre kilátogatókat tájékoztattuk a szövetség területén 
űzhető sportágakról, kikapcsolódási lehetőségekről. 
Minden résztvevő karszalagot kapott, és Európa 
Sportfőváros és a BSZSZ logójával ellátott lufit 
osztogattunk a gyermekeknek. 
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A rendezvényre készítettünk plakátot és a facebook oldalunkra bannert helyeztünk ki. 
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A rendezvény lebonyolításában tagszervezeteink segítettek, akik a szövetség saját 
eszközparkja mellé, speciális a szervezetre jellemző mozgásformákat hoztak ki az 
eseményre. A programelemek működéséhez a szövetség biztosított sátrakat, székeket, 
asztalokat. A területünk díszítésére, színesebbé tételére reklámzászlókat, molinókat és 
színes, mintás kordonelemeket használtunk. 
Létszámadatok 
 szalag már szalaggal összes 
  rendelkező teljesítés 
népi játékok 40 452 492 
kerékpáros ügyességi pálya 40 185 225 
modellezés 68 297 365 
floorball 20 137 157 
fittségi felmérés, FLEXIT torna 52 85 137 
mászófal 70 142 212 
futás sebesség mérés 50 1263 1313 
dart's 46 97 143 
tac-x, kerékpárszimulátor 20 213 233 
célbalövő 10 283 293 
teke 66 129 195 
gyermekjátszó 68 729 797 
egészségügyi sziget 30 147 177 
ÖSSZESEN 580 4159 4739 


