
                                                                                                                    

 

 

 

2011. szeptember- október 

Szeptember 3. 

Pilisi Tekerő 
Biciglis Nap 

A Dunakanyar egyik népszerű rendezvényén bemutatkozott a Sport 
Poha-Rak program a Presto Sport és Szabadidő Klub programjaként 
Hamar Ági képviselőnk vezetésével. 

 Dunakanyar  

Szeptember 10. 

Képviselők 
Találkozója 

Képviselőink ötletbörzén és versenyrendezői képzésen vettek részt az 
új csapatbajnokság rendszerének és  versenyprogramunk 
megismerésének céljából. A csapatbajnokság kiváló programja 
iskolán belüli meccsek, házibajnokság, valamint iskolák közötti 
versenyek céljára kiválóan alkalmas. Napközis programként is 
könnyen megtanulható és használható. Minden csapat minimum 4 
főből áll. A verseny alatt két csapat között egyéni időméréssel és 
váltóverseny feladatokkal dől el ki a legjobb. 

Bornemissza 
Péter 
Gimnázium 

 Budapest 

 X. kerület 

 Száva u.  1-3.  

Szeptember 15. 

Tanári képzés 

Bánhegyi Attila szombathelyi képviselőnk szervezésében 
megtartottuk az első Vas megyei tanári képzést egy pár helyi óvoda  
és több iskola részvételével. A két órás tanfolyam alatt a tanárok és 
óvodai nevelők elsajátították az alapvető sorozatok tanítási 
módszereit és kipróbálhattak több felhasználási területet is. 

Aranyhíd 
Gyógypedagógia 
Iskola 

Szombathely 

 



Szeptember 15-
24. 

Nagy 
Sportágválasztó 

Szabadidősport Szövetségek szervezésében bemutattuk a Sport Poha-
Rak programot 2 megyében is. Pécsen Otterbein Ivett képviselő és 
Héri Márti ügyvezető, Csongrád megyében pedig 
Hódmezővásárhelyen, Szentesen és Csongrádon mindhárom 
eseményen népszerűsítette a Vízhányó család képviselőgárda 
programunkat, melyet nagy érdeklődéssel fogadtak mindenhol. 

Csongrád megye 

Baranya megye 

   

Szeptember 23. 

Első Csapatépítő 
Foglalkozás (Team 
Building Training) 

Vodafone 
Hungary 

Bartos Bea, animátor és Héri Márti, Sport Poha-Rak ügyvezetője és 
oktatója foglalkoztatott 150 résztvevőt 3 csoportra osztva a 
Vodafone éves team building rendezvényén. Minden csoport 90 
perces játékkal, időmérő –és váltóversennyel, valamint kreativitást 
fejlesztő gyakorlatokkal ismerkedhetett meg programunkkal. 

Vodafone Team 
Training 

Pest megye 

Nádas 
Szabadidő Park, 
Vasad 

 

Szeptember 25. 

Erzsébetligeti 
Nagy Vigasságok 

 

Rappaport Dóra, Erzsébetligeti Kúltúrpark szervezője immár második 
alkalommal hívott meg minket rendezvényükre.  A kétnapos esemény 
színes programjába a Sport Poha-Rak színpadi fellépéssel és 
játékokkal került be. 

Erzsébetligeti 
Kultúrközpont  

XVI. kerület, 
Budapest 

 

 

Október 1. 

Őszi Fesztivál 

Bauer Viki, testnevelő tanár hívta meg a Sport Poha-Rakat iskolájuk 
fesztiváljára. 

József Attila 
Iskola 
Dombóvár 

 

 



Október 3. 

Iskolai bemutato 
és  gyakorlati 
alkalmazás 

Berta Edit az újpesti testnevelés munkaközösség vezetője hívott meg 
minket iskolájába egy iskolai bemutatóra és játékra. Az alsós 
évfolyamok több osztályának testnevelő óráján és iskolai szünetben 
tanítóknak és tesis tanároknak sikerült nemcsak megnézni, de 
kipróbálni a különböző feladatokat, játékokat. 

Újpesti  Angol 
Tagozatos 
Iskola, Budapest 
IV. Kerület 

Fóti út 66. 

 

Szeptember  21.  

Október 4. 

Október 18. 

Óvodai bemutató 

A Sport Poha-Rak programról kétoldalas cikk jelent meg az Óvodai 
Nevelés szaklap szeptemberi számában! Elindítottuk a spot poha-rak 
program óvodai felhasználásának népszerűsítését 

Nagyatádi NKI 
egyesített ovik 

Habakukk 
Magán Ovi, 
Budapest II. ker. 

Somogy megye 
Darány Ovi 

 

Október 15. 

Deák Iskola 
bemutato csapat 

Nagy Vagy 
Sportvetélkedő 
elődöntő 

Vizváriné Marika, a Deák Ferenc Általános Iskola  igazgatónőjének 
felkérésére sport poha-rak bemutatócsapatot szerveztünk a Nagy 
Vagy MTV sportvetélkedő alkalmából. Minden csapat egy minimum 
50 fős szurkológárdával és egy bemutatóval kísérte el a nagyszabású 
sportvetélkedőre benevezett gyerekekből és felnőttekből álló 
csapatát. Az iskola  sport poha-rak szakköre szeptember végén  indult 
be több, mint 25 fővel, akik főként 4. 5. és 6. osztályos napközis 
csoportból iratkoztak be. Az iskola csapata elsőként jutott tovább a 
csoportjukból.  3 csoportból 18 iskola közül 6 jutott tovább a 
december 10-én tartandó következő versenyre,  ahol a sport poha-
rak bemutató csoport remélhetőleg már a TV-ben is szerepelhet . 

Nagy Vagy 
Sportvetelkedo, 
Budaörsi 
Sportcentrum 

 

 

Október 15. 

Csapatverseny 

A szentendrei  Presto Sport Klub az országban első alkalommal 
rendezett csapatversenyt  Hamar Ági edző és dunakanyari sport 
poha-rak képviselő szervezésében.  

Presto Sport 
Klub, 
Szentendre 

 

 



 

Október 21-23. 

Kölyökparádé 

Sport Poha-Rak 
Bemutató 

 

Raktárunk és partnerünk  az  Ünnepek Áruháza(Balloon World 
Hungary - BWH) együttműködésével lehetőséget kaptunk a Speed 
Stacks magyarországi népszerűsítésére a 3 napos Kölyökparádén a 
BNV F pavilonjában. Neves nemzetközi kiállítók, mint pl.  Play 
Station, National Geographics Kids, Da Vinci Learning  , Lego és hazai 
gyermekprogramok, mint a Családi Net, Praktika-Füles mellett 
programunk hatalmas érdeklődésre, és több, mint 700 új tagra tett 
szert. Köszönet Hamar Ági , valamint Vízhányó Emily és Zoltán 
képviselőink segítségének,  több, mint 4 asztalnál játszhattunk 
gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Külön köszönet a Smile Party 
Shop munkatársainak és Forray Niki tulajdonosnak a standon kapott 
lehetőségért és segítségért. 

 

Budapesti 
Nemzetközi 
Vásár 

HUNGEXPO 

Budapest 

X. kerület, 

Kőbánya 

 

    

 

 

Október 26. 

Első egyéni    
időmérő verseny 

 

Bánhegyi  Attila a szombathelyi UGROPE Sport Klub vezetője 
szervezésében került megrendezésre az első egyéni időmérő verseny 
a szombathelyi McDonald´s helyszínén.  

A verseny legjobb eredményei:        3-3-3            Teljes sorozat 

Óvodások    Komáromi Luca               5.19                      21.46 

Alsósok        Hazafi Dóra                      4.28                      17.68 

Felsősök      Nagy Lola                         2.9                           9.46 

 

Ugrope Klub, 
Szombathely 
(McDonalds) 

    

 

 



Október 27. 

Gyakorlati 
bemutató 
Pedagógiai 
Szakszolgálat  

Kucsák Julianna   II. kerületi Pedagógiai Szaktanácsadó Szolgálat team 
meeting keretében szervezett  gyakorlati bemutatót 19 résztvevővel a 
II. kerület 13 intézményéből. Mozgásterapeuták és 
gyógypedagógusok, valamint  tanítók viszik tovább a programot 
iskolájukban, ahol szeretnénk további bemutatókkal népszerűsíteni a 
Sport Poha-Rak programot. 

Nevelési 
Tanácsadó 

Budapest          
II. kerület, 
Marcibányi-tér 1 

 

Október 28. 

Bemutató 

A BNV során találkoztunk a IBS (International School of Budapest) 
stábjával. Mark Davis igazgató meghívására tartottunk egy gyakorlati 
bemutatót a két tannyelvű iskola tanárai és diákjai számára. 

Budapest 
Nemzetkozi 
Iskola 

Csillebérc 

 

Október 28. 

Gyakorlati 
bemutató 

Berta Edit a tesis munkaközösség vezetője szervezésében 29 iskolai és 
óvodai szakember vett részt az újpest nevelési intézményeinek 
rendezett továbbképzésen. Novemberben szeretnénk az újpesti 
iskolákban bemutatót tartani és bevezetni a sport poha-rak 
programot az iskola vagy óvoda tanmenetébe. 

Újpesti iskolák, 
óvodák  

Testnevelési 
munkaközösség 
Budapest IV. 
Kerület 

 

 

 

 
 

 

Aktualitás 

 

 

  

Megnyílt új sport poha-rak fanklubunk aktuális hírekkel, 
információkkal , videókkal  és interaktív kommunikációs lehetőséggel 
a sport poha-rak felhasználóinak és rajongóinak. 

  

Kattints rá a http://speedstacks.ucoz.hu/ linkre és 
látogass minket rendszeresen☺☺☺☺ 



             

                                                                                                                                                                                                                            

Játsszunk együtt hogy megdöntsük a Sport Poha-Rak G uinness World Record 
(Világcsúcsot) 2011. november 17.én, csütörtökön  ! 

Nevezz be minimum 25 résztvevőt (gyerekeket és felnőtteket egyaránt), akik legalább 30 percig poharaznak a Speed 
Stacks Guinness World Record világnapon . A Sport Poha-Rak program játszható a nap bármelyik időszakában az 

iskolában testnevelés –   vagy tanóra keretén belül, napköziben  vagy , sportklubban ,  intézményben ahol poharaztok.   A 

Sport Poha-Rak Magyarország Képviselete (WSSA Hungary) kérésetekre küld nektek egy javasolt programot, vagy 

tervezzétek meg a saját foglalkozásotokat.  

˝SPORT POHA-RAK˝minél többen, minél több országban,mind egy napon!  

 Magyarország szeretne több, mint 2000 résztvevővel hozzájárulni a világcsúcshoz!     

    

Sport Poha-Rak készleteink : 

Alapkészlet:          12 db pohár hálóban   7 különféle színben + DVD               5.500 Ft 

 

RakÓra:                 12 db pohár  mini mérőre helyezve   +  DVD                           10.600 FT 

Sportcsomag:      Szakköröknek, kluboknak és “PROFI” versenyzőknek 

                               12 db-os pohárkészlet + rakószőnyeg + mérő +DVD              20.300 FT 

                                                              

Jelentkezz be hozzánk www.speedstacks.hu weblapunkon vagy írj admin@speedstacks.hu e-mail címünkre hogy felkerülj adatbázisunkba hogy részt vehess  

rendezvényeinken, versenyeinken.  Látogass meg minket a Speed Stack Hungary Facebook-on . 



     

 

 

                                                                  
 

 

 

    

 

 

  

 


