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Budapesti Szabadidősport Szövetség

szabadidősport statisztika

Tagszervezetek száma:  25  db         taglétszám:  5427 fő

Szakosztályok a tagszervezeteknél Részvételi szám a tagszervezeti 
rendezvényeken

2016.



FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA

szabadidősport versenysorozat

teke szellemi vetélkedő

kispályás foci

2016.



MOCCANJ! Sportolj Velünk!

sportfesztivál sorozat, télen, tavasszal, ősszel

Téli Sportfesztivál

A szabad korcsolyázás mellett

lehetőséget biztosítunk ügyességi

feladatokon való részvételre: szlalom,

hoki korongvezetés, hoki kapura ütés.

Résztvevő létszám: 850 fő

Tavaszi Sportfesztivál

10-15 különféle sportágban

biztosítunk sportolási lehetőséget:

dart’s, falmászás, nép játékok,

modellezés, kerékpáros ügyességi

pálya, fitness gépek

Résztvevő létszám: 3500 fő

2016.



MOCCANJ! Sportolj Velünk!

sportfesztivál sorozat, télen, tavasszal, ősszel

Őszi Sportfesztivál

15 különféle sportágban biztosítunk

sportolási lehetőséget: dart’s,

falmászás, nép játékok, légfegyveres

lövészet, teke, kerékpár szimulátor

Résztvevő létszám: 2500 fő

Gyalogos Sportfesztivál

5 kilométeres ellenőrző állomásokkal

kijelölt túraútvonalat kell teljesíteni a

résztvevőknek. Az állomásokon ter-

mészetjárással kapcsolatos felada-

tokat kell megoldani.

Résztvevő létszám: 600 fő

2016.



ESEMÉNY LÉTSZÁMSTATISZTIKA

sportfesztivál sorozat, télen, tavasszal, ősszel

Fővárosi Szabadidő Kupa

Teke csapatverseny 29 csapat /174 fő

Szellem vetélkedő 17 csapat / 68 fő

Kispályás labdarúgás 14 csapat /168 fő

Gyalogos túraverseny 14 csapat / 56 fő

Bowling csapatverseny 32 csapat /160 fő

MOCCANJ! Sportfesztivál

Téli Sportfesztivál 850 fő

Tavaszi Sportfesztivál 3500 fő

Őszi Sportfesztivál 2500 fő

Gyalogos Sportfesztivál 600 fő

2016.



Egészségvédő Program

sportfesztivál sorozat, télen, tavasszal, ősszel

Eseményeinken lehetőség van az ingyenes szűrő és

életmód-tanácsadó programunkba becsatlakozni, melynek

keretében testzsír, koleszterin, vércukor méréseket

végeznek szakértő partnereink és a kapott eredmények

alapján diatetikus-orvos tanácsadóval életmód, életviteli

tanácsokat kaphatnak az érdeklődők.

Eseményenként 100-150 fő

2016.



Gyermekjátszó

sportfesztivál sorozat, télen, tavasszal, ősszel

A tavaszi és az őszi sportfesztiválok keretében

valamint felkérésre színes programokkal bővelkedő

gyermekjátszót alakítunk ki a kicsik számára,

melyben ügyességi, kézműves és kreatív feladatok

mellett lehet sátrakban bújócskázni, csúszdázni és

arcfestők is várják a gyermekeket.

Eseményenként 150-200 fő

2016.



Sportegyesületi vezetők tanácskozása

Budapesten működő szabadidősport egyesületek vezetőinek 

tanácskozása, továbbképzése

2016.



Egyéb események

meghívás alapján egyéb események

KIHÍVÁS NAPJA Szépkorúak Sportfesztiválja

2016.



Fővárosi Szabadidősport Pályázat

meghívás alapján egyéb események

Pályázók száma:                   

114 db

Pályázati kategóriák: 
Működési: 90 db; 

Eszközvásárlás:  24 db

Igényelt támogatás: 
48 millió

pályázók saját forrása:
90 millió

15  sportágban

Az igényt támogatás és a 
pályázatok aránya az 

összeshez képest

2016.


