
A NON-STOP 2012 ifjúsági vetélkedő 
tájékoztatója 

24 órás vidám, kreativitást és csapatmunkát igénylő vetélkedő 

A vetélkedő rendezője és szervezője: a Hegyeshalmi Kulturális Egyesület 

A rendezvény támogatója: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 
LEADER pályázat keretében. 

 A vetélkedő ideje: szeptember 22 -én(szombaton) 10 órától - 23-án (vasárnap) 
10 óráig rendezzük meg. 

Helye: a Hegyeshalmi Sport-és Szabadidőközpont. 

Nevezési feltételek: 

15-20 fős csapatok jelentkezését várjuk, alsó korhatár a betöltött 14. életév. 

A csapat tagja legyen egy 30 évesnél idősebb mentor. 

A csapatokat a feladatok egy részében nem csapattagok ( szülők, barátok stb.) is 
segíthetik.max. Öt csapat nevezését fogadhatjuk el. 

Csapatimázs kialakítása: 

- rövid induló (max. 1 perces vers vagy dal),  

- csapatnév, csapatjelvény (minden csapattagnak viselnie kell, lehet külön 
jelvény vagy póló ),  

-csapatzászló (méret nem számít, bármilyen technikával készülhet), 

- bemutatkozó műsor (max. öt perc),témája” Újra itt van a nagy csapat „  

- Nevezési díj: nincs 

A feladatok jellege: 
Idén a feladatok fő témaköre: A sport és sporttörténet. 
 Főleg kreativitást, ügyességet, leleményességet és gyors szervezőmunkát, 
együttműködést igénylő feladatok, továbbá játékos, tréfás sportfeladatok, 
előadókészséget próbára tévő feladatok, helyi és általános tájékozottságot 
vizsgáló tesztek. 

Zsűrizés: 
 Főleg helyi ismert emberekből álló nem csak „szakmai” alapon mérlegelő 5 fős 
bizottság. A zsűrizés az éjszakai feladatok idején (00 órától – 07 óráig) szünetel. 

Csapatok elhelyezése: 
 Minden csapat külön helyiséget kap, de a feladatokat zömmel a tornateremben 
kell elvégezni, ezért ott a csapatoknak „diszpécser” asztalt biztosítunk. Az 
éjszakai feladatok ideje alatt a csapatok nem tartózkodhatnak a 
Tornacsarnokban, ezért gondoskodni kell az éjszakai munkahelyszínről és 
szállásról. 

Ellátás: 



Ásványvizet ingyen biztosítunk, a csapatok tagjainak néhány alkalommal 
szendvicseket v. zsíros kenyeret és gyümölcsöt osztunk. Alkoholos italok 
kiszolgálása és fogyasztása nem engedélyezett. 

Jelentkezés és információ: 
Márczis Péternél (tel.:30/2163390) vagy Mészáros Tibornál (tel.:30/9760618).A 
jelentkezési lapot Tornacsarnokban vagy a Könyvtárban lehet leadni, 
csapatnévsorral, csapatnévvel és a nevezési díjjal. Határidő: 2012.szeptember 10 
20 óra. 

Programterv: 

 9.00 A helyszín nyitása, csapatok helységeinek kisorsolása, helyiségek 
elfoglalása, berendezkedés. 
10.00 rendezvény megnyitó, csapatok bevonulása. 
10.30 bemutatkozó műsorok 
11.00 első feladatcsomag 
13.00 második feladatcsomag 
17.00 harmadik feladatcsomag 
19.00 negyedik feladatcsomag 
21.00 ötödik feladatcsomag 
23.00 esti nagyműsor  
24.00 éjszakai feladatok 
  6.00 éjszakai feladatok értékelése 
  7.00 hatodik feladatcsomag 
  9.00 záróműsorok 
10.00 zsűrizés, csapatok rendrakása, helyiségek kiürítése 
10.30 eredményhirdetés 
 


