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2017. ESEMÉNY BESZÁMOLÓ
2017. január 21.
MOCCANJ! Téli Sportfesztivál
Napos, de hideg téli időben idén ismét az Újpesti Önkormányzat jégpályáján kezdődött a
MOCCANJ! 2017. évi sorozata, mely idén a Magyar Szabadidősport Szövetség társszervezésében,
az EMMI által támogatott téli szabadidősport programsorozat eseményeként invitálta a
budapestieket az újpesti jégre. Az első eseményen a résztevők a szabadkorcsolyázás melle a
hagyományos 5 állomásos próbasorozatot is teljesíthették. A próba ügyességi és tréfás feladatokból
állt, frizbi ültetés, szlalomozás, korongvezetés és a két legnépszerűbb a koron kapura ütés és a
fakutyázás volt. A közel száz próbázó a feladatok teljesítését követően kitűzőt kapott ajándékba és a
nap végén sorsoláson vettek részt.

2017. február 28.
FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA – Teke csapatverseny
A 2017. évi Fővárosi Szabadidős Kupa idén is a teke csapatversennyel kezdődött. A versenyre 30
csapat nevezett és gurított a Tüker MSC tekepályáján. Az első és második csapatok versenyét idén
is az Erzsébetvárosi SE csapatai nyerték. A további dobogós helyeken az első csapatok versenyében
az ATTE és a Westbay SC csapatai osztoztak igen szoros küzdelemben, az első és harmadik között
csupán 44 fa volt a különbség. A második csapatoknál a Westbay SC és a Postás SE álhatott még a
dobogóra.

2017. március 25.
FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA – Szellemi vetélkedő
Fővárosi Szabadidő Kupa Szellemi vetélkedőjén versenyző csapatok a hazai sportolók
világversenyeken, 2016-ban elért eredményeiből, a tavalyi Riói Olimpiai eredményekből valamit a
hazai sportvezetőkből készült 10 fordulós versenyben küzdöttek a dobogóért. A versenyt az
Erzsébetvárosi SE csapatai nyerték.
A verseny vendége Tóth Tamás Riói triatlonos Olimpikon volt.
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2017. április 22.
FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA – Tollaslabda
A Fővárosi Szabadidő Kupa évtizedes történetében először szerepelt a versenyszámok között a
tollaslabda. A versenyre összesen 16 csapat nevezett, aki számára férfi és női egyéni és páros
valamint egy vegyes páros meccseket kellett lejátszani mérkőzésenként. A reggel 9-től 15:30-ig
tartó küzdelemben a torna utolsó meccse döntöttel el az első két hely sorsát. A Fővárosi Szabadidő
Kupáért zajló 12 csapatos 3x4 majd 2x3 fordulós körmérkőzéses versenyben az első helyet a 4 és 5
Labda SE csapata nyerte, a második a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub és a harmadik az
Erzsébetvárosi SE csapata lett. A Szabadidő Kupában az első helyen a Budapesti 4 és 5 Labda SE
csapata mögött az Erzsébetvárosi SE és az Ellipszis SC csapata végezett.

2017. május 13.
IV. kerületi Tavaszi Sportparti
A sportnapot az égiek nem fogadták kegyeikbe, a reggeli jó idő után délig szinte folyamatosan esett
az eső, majd déltől kisütött a nap és lehetett sportolni a programzárásig. Szövetségünk a mobil teke
és a kerékpáros ügyességi pálya programjával vett részt az eseményen.

2017. május 21.
MOCCANJ! Tavaszi Sportfesztivál
A kicsit szeles, de gyönyörű meleg nap várta a MOCCANJ! Sportfesztivál résztvevőit a
Kamaraerdei Ifjúsági Parkban. Az új elemekkel bővült próbasorozatban több, mint kétszáz induló
próbázott, a közel ezer további sportoló mellett, akik csak a próba egyes elemeit és a próbába nem
tartózó sportágakat próbálták ki. Az ingyenes egészségügyi szűrő és életmód tanácsadó sátorban is
mindig sorban álltak az érdeklődők, hogy képet kaphassanak egészségügyi állapotukról.

2017. június 17.
Ted meg MAgadért!
A már hagyományosnak tekinthető rendezvény idén a Gellérthegy oldalában a csúszdás játszótérnél
volt a felújított játszótér átadás keretében. Szövetségünk a helyhez illeszkedő
gyermekprogramokkal jelent meg az eseményen, gyermekjátszó, arcfestés, népi és ügyességi
játékok, kerékpár szimulátor, modellezés és a dart’s. A kicsit szeles, de napos időben szép számmal
voltak résztvevők és az önfeledt csúszdázás mellet gyermeke és szülők játszottak és sportoltak.
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2017. június 23-24.
Olimpia Éjszakája
Idén első alkalommal megrendezésre kerülő eseményen szövetségünk a nordic walking programot
szervezte. Képzett oktatóink segítségével a jelentkezők megismerhették és egy kisebb túra
keretében gyakorolhatták a mozgásforma alapjait.

2017. június 24.

Családi Sportnap - Kecskemét

2017. június 24.
EYOF Lángfutás – Budapest
Az EYOF népszerűsítése, a futás fáklyával Budapest utcáin. Az útvonal 6 szakaszra volt felosztva,
melyen váltófutással vitték neves sportolók és kisérték fiatalok a lángot. A rajt a Hősök-terén, míg a
cél Duna Arénánál volt.

2017. szeptember 8.
Hivatali Sportnap
A Fővárosi Önkormányzat Sport Osztálya a hivatali dolgozok részére sportnap szervezéssel bízta
meg szövetségünket. A versenyek röplabda, kispályás labdarúgás, tollaslabda és asztalitenisz
sportágakban zajlottak, de volt lehetőség, dart’s és a teke kipróbálására is.

2017. szeptember 23.
MOCCANJ Soroksár! - Őszi Sportfesztivál
Az Európai Sporthét első napján szeles, de napos őszi idő fogadta Soroksáron a Soroksári
Sportcsarnok környékére érkező sportolni vágyókat. A hagyományos helyi futóverseny diák és
felnőtt futó mellett idén a MOCCANJ! próbasorozat állomásai – ügyességi játékok, falmászás,
lövészet, modellezés, dart’s, kapura lövés, tollaslabda, floorball – mellett az egészségügyi szűrő és
életmód tanácsadó sátrunk várta a Soroksáriakat és a fővárosiakat. A sportcsarnok galérián, pedig a
virtuális térben történő sportolásé volt a főszerep az X-Box játékok virtuális felületein. A kicsik se
maradtak program nélkül, őket a gyerekjátszónk várta, ahol kreatív ügyességi játékok mellett
arcfestésre is várta. Érdekes és látványos eleme volt a sportnapnak az erős emberek versenye, akik
hatalmas súlyokat emelgettek és egy egész teherautót húztak el időre.
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2017. szeptember 23-30
#BeActive – Európai Sporthét
Szövetségünk az Európai Sporthét Budapesti Eseményeinek koordinátora volt. Budapest szinte
minden kerületét lefedve 13 helyszínen várta a sportolni vágyó budapestieket. Az
eseménysorozatban volt 4 családi sportnap, búvárkodás, futás, gyalogtúra, jóga, kézilabda torna,
extrém sportnap, kispályás labdarúgó torna, kerékpár, evezés a Dunán és búvárkodás is. A
kezdeményezés sikerét mutatja, hogy az Európai Sporthét keretében szervezett eseményeken
húszezren sportoltak a Fővárosban.

2017. október 7.
Gyalogos Túranap a Margitszigeten
A Budapesti Szabadidősport Szövetség 2017. október 7-én ismét a Világ Gyalogló Napjának
nemzetközi eseménysorozat keretében szervezte gyalogos túranapját a Margitszigeten. A BSZSZ
tagszervezetei számára kiírt Fővárosi Szabadidő Kupa Gyalogos túraversenyen 12 csapat teljesítette
a gyalogtúra távját és oldotta meg a feladatokat az állomásokon. A Fővárosi Szabadidő Kupában az
Erzsébetvárosi SE, míg a Szabadidő Kupában az Ellipszis SC csapata győzött. Az egyéni indulók
részére szervezett MOCCANJ! Sportolj Velünk! utolsó eseménye volt, ebben kategóriában 51
induló teljesített. Harmadik elemként ezen a napon volt a Budapest Kupa egyik állomása a
MOCCANJ Margitsziget gyalogos teljesítménytúra, melyen 133 induló teljesített az 5,5 kilométeres
távot és ismerkedhetett a sziget nevezetességeivel.

2017. október 7.
Környezettudatosság napja
A Fővárosi Közterület Fenntartó szervezésében megvalósuló eseményen a sportprogramot
biztosította szövetségünk.
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2017. november 4.
FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA – Bowling csapatverseny
A Fővárosi Szabadidő Kupa és a Szabadidő Kupa 2017. évi sorozatának utolsó eseménye volt a
2017. november 4-én a 32 csapat – 160 versenyzője – részvételével lezajlott bowling csapatverseny.
Az eseményt idén is az Ellipszis SC szervezte Óbudán, ahol a kellemes környezetben délelőtt 10
órától 8 pályán folyt a verseny. A Fővárosi Szabadidő Kupa és a Fővárosi Szabadidő Kupa záró
versenyét is a rendező Ellipszis SC első és második csapata nyerte.

2017. november 24-25-26. Tagszervezeti vezetők tanácskozása
2017. november 24-én kezdődött a budapesti sportegyesületi vezetők tanácskozása, melyen az első
napon az elsősegély nyújtási ismeretek oktatása volt a fő téma. A második napon a fővárosi
szabadidős szervezetek stuktúrális átalakulásáról volt szó melynek keretében Farkas Ferenc BSZSZ
elnök mutatta be a szövetség alapításától napjainkig a szövetség változásait. Ezt követően három
jelenlegi tagszervezeti formát mutatott be három tagszervezeti vezető saját egyesületük életútján
keresztül. A délelőtti program zárásaként Potos Ilona a NEA pályázatokról tartott tájékoztatót. A
konferencia előtt és után folytatódott az egészségügyi szűrőprogram sorozat. Délután a sporté volt a
főszerep, asztaliteniszben és szószimultánban lehetett versenyezni, de lehetett zumbázni és
biliárdozni is. A budapesti sportegyesületi vezetők tanácskozásának záró napján a Fővárosi
Szabadidő Kupa 2017. évi díjkiosztója után a 2018. évi eseménynaptár és szabálymódosulásokról
tartott vitanap zárta a programot.

info@bszszsport.hu

+36 1 266-80 39, +36 30 9316642

