Szívesen vesszük munkahelyi közösségek, civil közösségek,
alkalmi csapatok jelentkezését a fesztiválra.
A versenyszámokon résztvevők között minden nap végén
sporteszközöket sorsolunk ki, ill. a I-III. helyezettek külön
éremdíjazásban részesülnek.
Az I. helyezettek pólót kapnak.

SPORTSZAKMAI TALÁLKOZÓ
ÉS LIGETI SPORTFESZTIVÁL
KISÚJSZÁLLÁS

Mindenkit szeretettel várnak a szervező intézmények,
testnevelők, sportegyesületek, civil közösségek,
sportszakemberek.

Meghívó
a műfüves labdarúgópálya
ünnepélyes átadására
és a sporttelep névadó ünnepségére
A műfüves labdarúgópálya ünnepélyes átadására
2010. szeptember 11-én, szombaton,
a 11.00 órakor kezdődő
Fradi Öregfiúk – Kisújszállás Öregfiúk
labdarúgó-mérkőzés
szünetében kerül sor.

Minden sportágra az adott verseny helyszínén
jelentkezhetnek.

A fesztiválról további részletes információ:
Kisújszállás SE 20/916-1118
Művelődési és Ifjúsági Központ Kisújszállás
59/520-672, 20/492-3594

A műfüves pályát átadja:
Kecze István polgármester
A műfüves pályát átveszi:
Szénási László a Kisújszállási SE ügyvezető elnöke

TÁMOP 3.2.3/08/2 – 2009-0034

A Porcsalmi Lajos Sporttelep névadó ünnepségére
2010. szeptember 11-én, szombaton,
a 16.30 órakor kezdődő
Kisújszállás – Szajol bajnoki labdarúgó-mérkőzés
szünetében kerül sor.

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár

Támogatott:
Kisújszállás Város Önkormányzata

Köszöntőt mond:
Kecze István polgármester
Minden sportbarátot, focirajongót és érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők:
Kisújszállás Város Önkormányzata
Kisújszállási SE
Művelődési és Ifjúsági Központ

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2010. szeptember 10-12.
Erzsébet liget, Porcsalmi Lajos Városi Sporttelep,
Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő,
Erzsébet liget, Móricz Zsigmond Gimnázium tornaterme,
Extrémsport pálya, Városi lőtér

Versenyszámok:
2010. szeptember 10. péntek
14 óra:
Városi duatlon bajnokság a liget bejáratánál,
különböző korcsoportokban
17 óra:
Amatőr felnőtt labdarúgó bajnokság a műfüves pályán
Jelentkezés: Farkas Tamás, Majláth Mihály
18-24 óra: ÉJSZAKA A MÓRICZBAN
Sportversenyek, bemutatók a Móricz Zsigmond Gimnázium
tornatermében és udvarán
18 órától:
A Zagyvarékasi Tollaslabda Szakosztály versenyzőinek
bemutatója, majd tollaslabda bajnokság
19 óra:
NEMEK HARCA - próbáld ki a gimnázium mászófalát
19 óra:
Éjszakai streetball bajnokság
20 óra:
FACE TEAM KOSÁRLABDA SHOW
21 óra:
Floorball bajnokság
21 óra:
Éjszakai tájékozódási futóverseny
Rajt: Móricz Zsigmond Gimnázium udvara
Táv kb. 4 km Zseblámpát, és láthatósági mellényt a
versenyzők hozzanak magukkal
Regisztráció: 20.30 - 21 óra
22 óra:
DARTS bajnokság
22 óra:
Kosárdobó bajnokság

2010. szeptember 11. szombat
8.30 óra:
Labdarúgó bajnokság általános- és középiskolásoknak
a műfüves pályán
Kategóriák: Alsó és felső tagozat. Max. 8 fős csapatok
jelentkezhetnek Farkas Tamásnál, ill. az iskolai testnevelő
tanároknál. Minden iskolából várunk legalább egy csapatot, de
egy iskolából több csapat is nevezhet.

9 óra:
Tenisz bajnokság a strand teniszpályáin felnőtteknek,
gyerekeknek

14.30:
Futásíjászat a ligetben
14.30 óra:
Petanque bajnokság a strandon 0-99 éves korig

10 óra:
Lövészverseny az Eszperantó utcai lőtéren
Légpuska, és légpisztoly
Nevezés a helyszínen 8.30-10 óráig

14.30 óra:
Kisújszállás – Szajol U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés a
Porcsalmi Lajos Városi Sporttelepen

10 óra:
a kisújszállási Modellező Baráti Kör
modellező bemutatója a strandon

16 óra:
TANULJ MEG JÁTSZANI! ( ismerd meg a mini golf, a
frizbi, a bocsa versenyszabályait )

11 óra:
FRADI ÖREGFIÚK-KISÚJSZÁLLÁS ÖREGFIÚK
labdarúgó mérkőzés a műfüves labdarúgó pályán

16 óra:
SPORTOLJ MÁSKÉPP!
Ismerd meg a mozgássérültek, a vakok világát

12 óra:
SZEZONZÁRÓ SKATE JAM az extrémsport pályán
Gördeszka, görkorcsolya, BMX verseny
Információ: Figura Henrik 70/336-0002

16 óra:
Erőversenyek, bemutatók a VIVAL konditerem jóvoltából

14 óra: Asztalitenisz bajnokság a strandon
14 óra: Sakk bajnokság a strandon
14 óra:
Gasztronómiai-egészségügyi tanácsadás a strandon
(egészséges ételek kóstolója, egészségügyi állapotfelmérés)
14 óra:
Szektorlabda bajnokság a strandon

16.30 óra:
Kisújszállás – Szajol bajnoki labdarúgó mérkőzés
Belépés díjtalan.
19 óra:
Eredményhirdetések, ajándéksorsolás

2010. szeptember 12. vasárnap

14 óra:
MANÓCSKA BABAKUCKÓ mozgásfejlesztés piciknek

8 óra:
Ligeti futóverseny óvodástól-99 éves korig
Korosztályokhoz igazított távok.
Nevezés a helyszínen. Gyülekező a liget bejáratánál

14.30 óra:
Strandröplabda bajnokság a strandon

9 óra:
Lábtenisz bajnokság a strandon

14.30 óra:
Kerékpáros ügyességi verseny a Rákóczi utcán

9.00 óra:
Úszóversenyek a strandon
Szabadon választott úszásnem, oda vissza hosszon.
Kategóriák: gyermek (több korcsoportban), felnőtt, családi
váltó (két felnőtt, két gyerek), munkahelyi váltó (4 fő)

14-18 óra:
KALANDLIGET gyerekeknek az Erzsébet ligetben
Pontvadászat egy igazi kalandparkban
(pontgyűjtő helyszínek: turbo twist pálya, népi ügyességi
játékok, felfújható akadálypályák, „lóverseny” pálya, sumo,
középkori fegyverek, airsoft )
14 óra:
Streetball bajnokság
14-18 óra között bármikor:
NEMEK HARCA az Erzsébet ligetben Férfiak, nők, fiúk,
lányok, nagypapák, nagymamák közötti ádáz csata különböző
versenyszámokban (ligeti futás, célbadobó játék, erő- és
ügyességi próbák)

10 óra:
Kajak-kenu ügyességi verseny a csónakázó tavon
3-as kenu, 1-es kajak
10 óra:
Homokfoci bajnokság szomszéd városok U11-es csapatai
között a strandon
Szombaton 14 órától: SPORTBEMUTATÓK, KÖKE
egészség sátor: vérnyomás-, vércukorszint-, testzsírtömeg-,
koleszterinszint-mérés, masszázs

