
IceZone.hu Kupa Sorverseny – versenykiírás

A verseny célja:
 Az IceZone.hu „Jég Veled, Tél!” télbúcsúztató rendezvényének keretein belül a

programon résztvevő iskolák tanulóinak bevonása a jeges bemutatókba;
 A gyermekek egészségtudatos életmódra ösztönzése a korcsolyázás által;
 A jégkorong megismertetése és megszerettetése a gyermekekkel játékos sorversenyek

segítségével;
 Utánpótlásbázis toborzása a magyar jégsport számára.

A verseny helye, ideje: 
Icecenter Jégcsarnok (Centerpálya) - 1046 Budapest, Homoktövis u. 1. Tel: +36 1 435 20 60
Fax: +36 1 232 13 01 E-mail: info@icecenter.hu
2010. február 27. (szombat), 10:15-11:30

Rendező:
IceZone.hu on-line jégkorongportál

Felelős:
Kerekes András
sportszervező
akerekes@icezone.hu
+3620 401 6614

A verseny résztvevői:
Az IceZone.hu által meghirdetett kihívásra jelentkező iskolák 3. és 4. osztályos tanulói (6
csapat). A versenyre fiatalabb versenyzők is nevezhetők!
A csapatok összetétele:
 „szárazföldi” csapat – 3 fő
 „jeges” csapat – 6 fő

Minden „szárazföldi” csapat mellé egy fő kísérőt biztosítunk.

Nevezési határidő:
2010. február 15.
A nevezéseket a beérkezések sorrendjében (első 6 csapat) fogadjuk el.

Nevezési díj:
Nincs

Versenyszámok:
„szárazföldi” feladatok:
 1. állomás: Lőpad, célbalövés hokiütővel és koronggal;
 2. állomás: Öltözőverseny;
 3. állomás: Játékos kérdőív kitöltése;
 Keresési feladat bónusz pontokért;

„jeges” feladatok:
 Szlalomverseny bójatolással;



 Gyorsasági verseny korongszállítással;
  „Vonatozás”;
 Gyűjtögető játék;
 Célbalökés;
 Abroncstolás;
 Szlalomverseny korongvezetéssel;

Megjegyzés: A „jeges” gyakorlatok száma a rendelkezésre álló idő függvényében változhat.

A „jeges” feladatokhoz kötelező védőfelszerelés:
 Sisak vagy téli sapka;
 Kesztyű;
 A végtagokat befedő, meleg öltözet.

Helyezések eldöntése:
Az egyes versenyszámokat pontozzuk, a verseny végén az iskolák „szárazföldi” és „jeges”
csapatai által összegyűjtött pontszámok alapján határozzuk meg a sorrendet. A pontok
összegzése a Magyar – Finn Gálamérkőzés ideje alatt történik meg, az eredmény kihirdetésére
a gálamérkőzést követően kerül sor.
Pontazonosság esetén a „jeges” feladatok során szerzett pontok döntenek. Amennyiben a
„jeges” feladatok által szerzett pontok is egyeznek, akkor a korongvezetés alapján elért
eredmény alapján dönt a versenybíróság.

Helyezettek díjazása:
A résztvevő csapatok tagjai oklevelet kapnak és elnyerik a Jégsport-nagykövet 2010 címet.
A 3. helyezést elért iskola nyereménye egy 10.000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány.
A 2. helyezést elért iskola nyereménye egy 20.000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány.
A 1. helyezést elért iskola nyereménye egy 30.000 Ft értékű sportszervásárlási utalvány,
valamint megkapja az IceZone.hu Kupát.



ICEZONE.HU KUPA NEVEZÉSI LAP

Helyszín: Icecenter Nevezési határidő: 2010. február 15.

Időpont: 2010. február 27.

Iskola megnevezése:      

Iskola elérhetősége (cím, telefon, e-mail):      

         

Iskola kapcsolattarója:      

A "szárazföldi" csapat tagjai
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Csapatvezető:      

Csapatonként egy fő kisérőről az IceZone.hu csapata
gondoskodik.


