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A verseny leírása: Az osztályharcban az osztály összesített eredménye számít, nem az 

egyéni teljesítmény. Mindenki, aki részt vesz a versenyen, hozzájárul az osztály 

eredményéhez. Ezért olyan fontos, hogy az osztály minél több tanulója vegyen részt minél 

több versenyszámban. Az a tanuló, aki nem akar, vagy nem tud részt venni a versenyben, 

szurkolásával is segítheti az osztályát, mert az osztályharcban a „legjobb szurkolót” is 

jutalmazzuk. A legjobb szurkoló díjat az nyerheti el, aki jó hangulatot teremt pl. arcfestéssel, 

egy ötletes transzparenssel, vagy rigmussal. 

 

Díjazás: A győztes osztály minden tagja egyedi érmet kap. 

 

Versenyszámok: 

Váltófutás:     8 fős váltó. 4 fiú és 4 lány vesz részt az osztályból. A táv 50 méter. A csapat 

egyik fele az 50 méterre található bója mögé áll. Váltásnál a karikát jobb kézzel veszi át a 

bója mögött, majd a bója mögött vezetve a karját a bója bal oldalán fut a rajt irányába. Ha a 

váltókarika leesik, annak kell felvennie, aki elejtette. Több futam esetén időt mérünk. 

60 méter:  Indulás rajtgépből. Ha valaki másodszor is kiugrik, kizárjuk a versenyszámból. 

Mindenki a saját pályáján teljesíti a távot. Értékelés a ponttáblázat alapján. 

600 méter:  Indulás állórajtból. Egy osztály egy futamban fut. 

Magasugrás:  Egy lábról kell elugrani, a páros lábas elugrás nem engedélyezett. Minden 

versenyzőnek összesen négy kísérlete lehet, de minden magasságon csak egyszer 

kísérletezhet. A versenyző maga dönti el, hogy mely magasságokon tesz kísérletet. 

Távolugrás: Minden versenyzőnek három kísérlete van. Elugrás 1méteres sávból.  Mérés az 

elugrás helyétől (cipő orra). Ha a versenyző belép (a sávon túlról ugrik), az ugrás 

érvénytelen.  Ha az elugrásnál valaki nem éri el a sávot, akkor az ugrást a sáv gödörtől 

távolabbi végétől mérjük.  

Súlylökés:  A lökés 2 kg-os súlygolyóval történik. Mindenkinek három kísérlete van. A lökés 

első szakaszában a golyót az áll alatt kell tartani. A golyó hajítása nem engedélyezett. A 

bástyára nem szabad rálépni. A lökés után a súlylökő kört a fehér vonalon túl kell elhagyni. 



Pontszámítás: 

Minden tanuló, aki rajthoz áll valamelyik egyéni versenyszámban, az eredménye alapján 1-6-

ig pontozva lesz az alábbi táblázat alapján. Mindenki, aki elindul a versenyszámban, 1 pontot 

szerez. Aki nem áll rajthoz valamelyik versenyszámban az 0 pontot kap. 

Mivel az osztályok nem egyforma létszámúak, ezért minden versenyszámban pontátlagot 

számolunk. A pontátlagot úgy kapjuk meg, ha az osztály összpontszámát elosztjuk 

versenyszámban résztvevő tanulók számával. 

A 8x50 méteres váltófutásban minden résztvevő csapat 2 pontot kap. A III-IV. helyezett 

csapatnak 3 pont a jutalma, míg az I-II. helyezett csapat 4-4 pontot kap. 

Bónuszpontok: 

Minden osztály, aki lelkesen buzdítja csapatát plusz 1 pontot kap. Az a résztvevő, akit a 

legjobb szurkolónak választunk meg további 1 pontot szerez az osztályának. 

Ponttáblázat 

A fiúkra és a lányokra ugyanaz a ponttáblázat érvényes. 

Pont 60 méter 600 méter Magasugrás Távolugrás Súlylökés Váltófutás 

1 Részvétel Részvétel Részvétel Részvétel Részvétel  

2 13,5 3:30 60 200 260 Részvétel 

3 12,5 3:10 75 245 370 III-IV.hely 

4 11,5 2:50 90 290 480 I-II.hely 

5 10,5 2:30 105 335 590  

6 9,5 2:10 120 380 700  

 

 

 

 


