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A Fővárosi Önkormányzat Sport Osztálya, a Budapesti Sportszövetségek Uniója és
a Budapesti Szabadidősport Szövetség 2013. február 2-án a ARENA Plaza
Jégteraszon rendezte meg a MOCCANJ! Budapest Szabadidősport Fesztiválsorozat
2013. évi első eseményét a Téli Sportfesztivált.
A rendezvényt az időjárás nem fogadta kegyeibe, a 10 órai induláskor elkezdett
esni az eső és 13 órára már 5 cm esővíz állt a jégen. A lelkes és sportos
budapestieket azonban nem riasztotta el az eső, a rendezvény kezdetén mindenki
bízott a jobb időben, így összeségében közel ezer budapesti élvezhette a Téli
Sportfesztivál programját.
A jégfelületen kialakított ügyességi és gyorsasági korcsolyás feladatok és a curling
sporttal való ismerkedési lehetőség mellett az épület esővédett területén is számos
program várta az érdeklődőket. Ingyenes egészségvédő programunk keretében
állapotfelmérések és egészségügyi szűrések valamint életmód és életviteli
tanácsadás zajlott szakemberek segítségével. Ezen kívül lehetett számítógépes
curlinget, asztali léghokit és asztali curlinget játszani.
A sportfesztivál résztvevői már a helyszínen is nagy érdeklődést mutattak a sorozat
iránt, melynek következő eseménye a 2013. május 4-én lesz. Ezen a napon a népi
játékokkal, a darts és lövészsporttal ismerkedhetnek a jelentkezők.
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FELADATOK
1. Curling kő elengedése célpontra
Feladat: minden játékos 4 követ csúsztathat, a 4 kő minél közelebb kell juttatni a
megadott ponthoz.
2. Curling kő kiütése a házból
Feladat: minden játékos 3 követ csúsztathat és a házban elhelyezett követ kell kiütni.
3. Gyorsfutás
Feladat: tetszőleges technikával korcsolyázás a bóják jobb oldalán az utolsó bójáig,
majd azt megkerülve a másik oldalon futás vissza.
4. Slalomozás
Feladat: az utólsó bójáig slalomfutás, majd azt megkerülve egyenesen futás vissza a
bóják másik oldalán.
5. Rollerezés
Feladat: a bóják jobb oldalán odafelé a jobb lábon csúszás a bal lábbal tolás, majd az
utolsó bója megkerülésével bal lábon siklás jobb lábbal tolás haladás a célig.
6. Bójakerülés
Feladat: a bójákat tetszőleges irányba meg kell kerülni, majd az utolsó bójától
gyorskorcsolyázással futás vissza.
7. Frizbiültetés
Feladat: odafelé az első négy bójára tenni kell egy-egy frizbit, majd az utolsó bóját
megkerülve visszafelé össze kell szedni.
8. Korongvezetés
Feladat: a korongot slalomba kell vezetni az utolsó bójáig, majd azt megkerülve
egyenesen visszavezetni.
9. Célbaütés
Feladat: a korongot a két bója között a kapuba kell ütni.
10. Léghoki
Feladat: meghatározott idejű meccs alatt a legtöbb gól elérése.
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teljesítésére lesz lehetőség.
lehet ség. Minden teljesítő
teljesít ajándékot
kap már a helyszínen is, de a sorozat összes (5 forduló)
futamát teljesítők
teljesít k értékes díjazásban részesûlnek az év
végén. Kipróbálható továbbá a CURLING sport.
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