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Január - January

Képzés: 2014 január 25.-én a szentendrei Izbégi Általános Iskola
pedagógusa, Kertészné Ikvai Enikő kezdeményezésére tanári képzést
tartottunk az iskola alsós tanárai , szakos tanárai , valamint a város
más iskoláinak pedagógusai / fejlesztői részére. Az iskola már több
esemény keretében megismerkedett a Smart Stacks Programmal és
rendszeresen használja a rAkadémia programot tanórák és napközis
program keretei között.
Teacher’s Training: The first event of the year was a training for
primary school teachers from and around Szentendre at Izbegi
Primary School. The school have already been using the sport
stacking program since the beginning of last year and now skilled
their teachers to use stacking as part of their classroom activities for
creative learning

Február - February

Bemutató: A tavaly év novemberében a Magyar Sportok Háza
rendezvényén kialakított személyes kapcsolatnak köszönhetően a
KLIK vezetője, Marekné Dr. Pintér Aranka meghívására sikerült
bemutatni a rAkadémia oktatási programunkat a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ Köznevelés-Igazgatás Főosztályán

Presentation: As a result of a meeting involving different sporting codes by
the House of Sports with the Head of Schools and Educational Institutions - Aranka Pinté Dr. Marekné -, we were invited to demonstrate the Smart
Stacks Learning Method for the department of education and the leaders of
its regions.

Esemény: Február 27.-én a Sport Poha-Rak Program interaktív
állomásként és gyakorlati bemutatóként foglalkoztatta a Szekundum
Sport Kft. szervezésében megrendezett Integrációs Sportnap
résztvevőit a budatétényi SportMax létesítményében. Az egész
napos sportrendezvény négyszáz 14 és 18 év közötti ép és
fogyatékkal rendelkező középiskolás fiatal részvételével került
megrendezésre a „Rehabilitáció, Érték, Változás” (RÉV) program
keretében. A sportnap előzményeként több mint 700 tanuló
ismerkedhetett meg rendhagyó osztályfőnöki órák keretében
fogyatékossággal élő sportolókkal és a fogyatékossággal élők
nehézségeivel, örömeivel.

Integrated Sport Day: on 27. February Sport Stacking was occupying over
four hundred 14-18 years old able and disabled high school students on an
integrated sport festival. The event was organised by Secundum Sport Kft. at
a beautiful sport venue called Sport Max and was financed by an EU Funded
project (REV) with a motto: “Rehabilitation, Value and Change”. It focuses on
educating ordinary students about the difficulties and challenges of their
fellow age group school participants with mental or physical disabilities and
/ or creating an integrated sporting environment for them to play together.
Sport Stacking was one of the best and most popular activities for students
with different background and level of skills.

Nyílt Játéknapon foglalkoztattuk az alsós tanulókat február 28.-án az
Izbégi Általános Iskolában, Szentendrén . Az alsós tanítók a
résztvevő gyerekekkel együtt gyakorlati tapasztalatot szerezhettek a
rAkadémia játékos feladatok alkalmazásával, melyeket a napközis
programban kíválóan lehet használni a tanmenetben megtanult
képességek gyakorlására, fejlesztésére.
An Open Play Day in Szentendre at Izbégi Primary School created an
opportunity for learners from foundation phase (Gr-1-3) and their
teachers to try out the Smart Stacks Program as part of their after
school / day care activity. It is a great way to apply and practice
skills, that were acquired during the week as part of their curriculum.
Március- March

Új Projektben kezdett együttműködni a Natura Hungarica
Közhasznú Alapítvány és Speed Stacks Hungary rAkadémia . A
szervezet fő céljai között szerepel a környezet védelme, fiatalok és
önkéntesek képzése az érzelmi intelligencia fejlesztésére, valamint
különleges tanulási formák, módszerek eredményes használatának
megismerése. Eseményeiken a résztvevők interaktívan sajátítanak el
az élet több területén használható képességeket az egészséges
életmódtól kezdve a társadalmi beilleszkedés és életen át tartó
tanulás terén.

New Project: Natura Hungarica Public Foundation and Speed Stacks
Hungary started a joint project for education and life skills development. The
organization was founded in 2001. Its main goals defined in the deed of
foundation are as follows:
- to promote the protection of environment, flora and fauna, and to
educate and coach young citizens in this field of life and in the field
of Life Skills Development
- to organise eco-programs for children and their parents on regular
bases in festivals, to promote sustainable attitudes and solutions,

A Smart Stacks Program megismertetésével hozzájárulunk a
résztvevők tanulási képességeinek fejlesztéséhez, önbizalmuk
növeléséhez, valamint képviselői lehetnek a magyar kreatív tanulási
program népszerűsítésének, betanításának. Az Erasmus + EU
Pályázat keretében tervezzük egy nemzetközi Ifjúsági Tábor keretein
belül hat európai ország ( Németország, Anglia, Portugália,
Románia, Szerbia és Magyarország) középiskolás tanulóinak és
tanárainak képzését.
Bács-Kis-Kun (BKK) megye területén több, mint 12 intézményben
indítottuk el a Smart Stacks és Sport Poha-Rak Programot Kárpáti
Rita, Natura Hungarica Projekt Manager és Vízhányó Zoltán
kiskunfélegyházai Sport Poha-Rak edző és oktató
közreműködésével. Natura Hungarica összesen 180 tanulót vont be
négy különböző tevékenységükbe és 22 hátrányos helyzetű tanulót
mentorál taz élet kihívásainak áthidalására.
Április – April

-

Using diverse non-formal learning methods (film, movement, drama,
handicraft).
- Organising project days in schools to propagate healthy lifestyle.
150-180 pupils participate on each program, where the information
is interpreted through 4 different activities
- Mentoring 22 children continuously in every field of their lives. They
consult us, when they have problems at home or at school.
Speed Stacks Hungary with the involvement of Rita Kárpáti, project manager
and Zoltán Vízhányó, Sports Stacking coach and mentor introducing the
Smart Stacks Program to improve the learning abilities and self –esteem of
the participants and to train them to become an ambassador for the
program in over 12 schools in BKK county. We have applied for EU Funding in
the frame of Erasmus + Project for a youth camp for high school students
and their leaders to be held in Hungary with the participation of six
countries( Germany, England, Portugal, Romania, Serbia and Hungary).
Képzések:
Április 3.: XVI. Kerületi Okosjáték Fejlesztő játékok boltja vezetőinek és
alkalmazottainak, valamint fejlesztő pedagógusa Vágó Erika vezetésével.

Training: for teachers and parents with the active involvement of
the learners: Play to Learn (Parent and Child Workshop) involving
parents with their children to play to learn with our new Smart
Stacks creative learning program. The workshops organised by the
O.T. and / or P.E. teacher of the three institutions in Budapest.

Április 4.: XVIII. Kerületi Hintaló Fejlesztő Központ Szülő-Gyermek Játsszunk
és Tanuljunk Együtt interaktív tanfolyam több, mint 25 család részvételével a
központ vezetője, Mihalek Mariann szervezésében
Április 15.: Fazekas Mihály Általános Iskola ( VIII. Kerület) testnevelő tanára,
Tóthné Horváth Gabi kérésére vezettünk le a 3-4. évfolyamos tanulók és
szülei számára Játsszunk és Tanuljunk Együtt interaktív tanfolyamot, melyen
az iskola több alsós pedagógusa is részt vett.

Bemutatók:
Április 16.: A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) Mini konferencián mutatott
be alternatív programokat és tanulási módszereket, valamint a
tehetségkiválasztás és tehetséggondozás új lehetőségeit sportiskolái
vezetőinek és képviselőinek részére. A Sport Poha-Rak programmal egy
gyakorlati bemutató keretén belül tapasztalhatták meg a résztvevők a
sportági kiegészítő és kreatív tanulást fejlesztő feladatokat.
Presentation:
The Olympic Committee of Hungary invited their sports schools to a
conference to introduce alternative programs, new teaching methods and
possibilities in identification and management of talent. Speed Stacks
Hungary representative, Marti Heri and Gabor Kovacs facilitated a practical
presentation with the involvement of participants and Head of Sport Schools
Department, László Lehmann.

Május - May

Promotions:

Bemutatók:

Sport Stacking was one of the sporting codes occupying the
participants of Maccabi Sports Day, The event was organised by VAC
Jewish Sports Club leader, Adam Jusztin. There were pre-primary ,
primary and high school learners involved in a day of fun.

Május 11.: Maccabi Sportnap, Marcibányi –téri Sporttelep. Jusztin Ádám, a
Magyar Maccabi Sportszervezet vezetője felkérésére a Sport Poha-Rak több
népszerű sportág között szerepelt a zsidó közösség óvodái és iskolái részére
szervezett sportfesztiválon.

Fighter’s Run, another sporting event was held on the mountain
resort of Csillebérc during the occasion of a team running event.
Sport Stacking was found an excellent „resting” station for
spectators, participants and or parents as well. The facilitators for
sports stacking were students of Sports and Recreation Faculty of
ELTE, who were trained by Speed Stacks Hungary representative:
Marti Heri.

Május 17.: Fighter’s Run Csillebérc A Nagy Sportágválasztó szervezői
lehetőséget teremtettek a Sport Poha-Rak népszerűsítésére a csillebérci
szabadidőparkban megrendezésre kerülő akadályfutás csapatverseny
helyszínén. Speed Stacks Hungary az ELTE Rekreáció szakos hallgatói
segítségével jelent meg a sporteseményen.

Május 23-24. : Budapest Nagy Sportágválasztó (NSV)
A népszerű esemény minden évben kétszer kerül megrendezésre
Budapesten és az ország több területén egyaránt. Budapesten több, mint 80
kipróbálható sportág közel 25 000 látogatóval egy helyszínen, edzőkkel,
élsportolókkal, szakmai tanácsadással. A rendezvény díjmenetesen és
korhatár nélkül látogatható, pénteken délelőtt elsősorban iskolák és óvodák
szervezett látogatásával, délután és szombaton pedig családok részvételével.
Budapest Grand Sport-selection event, which was started in
September 2007, reached in two years, from the initial 200 visitors
and 20 sport-branches increased to near 25 000 visitors and many
sporting codes. Here, in one place, the visitor can try 80-90 sports, in
two days for free. The numbers referred to above indicate well the
perspective of the Grand Sport-selection events. The events usually
last for two days, Fridays are reserved for groups of schools and
kinder-gardens, Friday afternoon and Saturdays are open for
everyone. During these two days visitors can try different sports,
meet famous athletes and get interesting experiences. This event
helps children and adults also to get familiar with sports and so we
could contribute to a healthier society.
Events
Sport Day Üllő: A day of fun and sports was organized in Üllő for the
first time,in a small town on the perimeter of Budapest. An event
financed and ran by the local council with the leadership of Zsolt
Szemere , attracted local sports clubs, schools to take part. Sport
Stacking was introduced with a demonstration on stage as well with
an interactive station to try out different activities during the day.

Május 24. Üllői Sportnap: Első alkalommal került megrendezésre a pest
megyei Üllőn a tavaszi sportnap. Szemere Zsolt meghívására. A Sport PohaRak színpadi bemutatója és gyakorlati állomása nagy érdeklődésre tett szert
a városi önkormányzat és civil szervezetek , helyi sportklubok eseményén.

Children’s Day , Pomáz: Every last Sunday of May is national
children’ s Day in Hungary. For the occasion, many institution
organize special events filled with fun. Speed Stacks Hungary
representative, Marti Heri spent the afternoon at Pomáz Cultural
Centre to introduce stacking for children and adults

Május 31. Pomáz Művelődési Központ : az idei gyermeknap alkalmából
Pomázon ismertettük meg a sport poha-rak programot a helyi gyerekek és
felnőttek interaktív játszódélutánján Gáspár Sándor, a MK vezetőjének
meghívására.

Képzés:
Május 17.: A TornÁszok fejlesztőközpontban , Kecskeméten Jovin Piroska
alapozó terapeuta és a központba fejlesztésre járó gyermekek és szülők
tanulták meg a rAkadémia program alapjait.
Training: A centre for early childhood development in Kecskemét , hosted a
parent and child workshop to learn the basics method of Smart Stacks
program to enhance the learning ability of young children. Piroska Jovin, the
lead occupational therapist of the institution organised the half day event.

Június - June

Események:
Június 1. EuroSport Nap : A Budapesti Sporthivatal meghívására
immár 3. alkalommal eljutottunk a Margitszigeten megrendezett
EuroSport Napra. A különböző sportágak között a Sportb Poha-Rak
gyakorlati megtapasztalására, alapjainak megtanulására is lehetőség
volt.
We were invited to the EuroSport Festival on the famous recreational
Island of Budapest, Margitsziget.The event was organized by
Budapest Sport Office.
Június 17. Zuglói Pillangó Tenisz Tábor: interaktív bemutató
sportolóknak és edzőknek.
Practical workshop was facilitated for Pillango Tenis Academy in
Zugló, Budapest

School Holiday: 14 June – 31 August : A 10 weeks summer holiday started in
mid- June. During this period of time sport stacking is promoted in sport and
or school camps, family events
Teacher’s Training

Képzés:
Június 16. Petőfi Sándor Általános Iskola, Debrecen:
Az iskola fejlesztő pedagógusa, Henglné Kaplonyi Mária a debreceni
tehetségpontban ismerkedett meg programunkkal és felkérésére az
iskola több, mint 25 pedagógusa sajátíthatta el a rAkadémia tanulási
módszert.

Mária Kaplonyi Henglné, the remedial teacher of Petőfi Sándor Primary
School, Debrecen was introduced to sport stacking in the OT Centre of
Debrecen , where the Smart Stacks program has been implemented since last
year.25 teachers of the school took part in the Smart Stacks Training.

Július - July

Július 24.: People’s Team Tábor, Kecskemét:
Nyári tábor több turnusban magyar és külföldi gyerekeknek
egyaránt különböző érdeklődési területeken: nyelv (angol, német,
magyar), Média/Film, Informatika, Fotózás, Irodalom, Zöld tábor,
Sport, Tánc és Színészet szekciókban. Mi a sportos csoporthoz
csatlakoztunk egy egész napra, majd bemutatónk után a People’s
Team animátorainak szerveztünk versenyt.
The People’ s Team Camp is an international event for children
summer program with many different programs available from art,
media, photography, music... and sport of course. We joined the
sports section then organised a competition for their facilitators

Augusztus -August

Média: Augusztus 8. . : Révfülöp Balatoni Nyár reggeli műsora a
Nagy Sportágválasztó keretein belül hívott meg minket . Koós Lukács
Tímea beszélt a sportágválasztóról, Héri Márti beszámolt a Sport
Poha-Rak előnyeiről és a sportági kiegészítő program lehetőségeiről.
A Zádor család három tagja: Kristóf(13), Levente (11 ) és Nina (8)
gyakorlati bemutatóval színesítette a programot.
A popular morning TV show invited Speed Stacks Hungary amongst
the organization of The Great Sports Choice to talk about sport
stacking, the benefits of sport stacking as a complementary skills
development program for other sports. Three children of the Zador
Family gave a practical demonstration while Marti Heri and Tímea
Koós Lukács were talking on the show.
Bemutató: Augusztus 25. Szent András Óvoda, Szentendre
megismerkedett a sport poha-Rak óvodai felhasználási területeivel.
Another pre-school in Szentendre(Szent András) was intorduced to
the different areas of applications in the sport stacking program.

Szeptember September

Események – Events:
Nagy Sportágválasztók:

2010-ben a Nagy Sportágválasztó túllépett Budapest határain, 2011ben pedig újabb városok kapcsolódtak be a rendezvénysorozatba. A
két fővárosi esemény mellett így évek óta, 15-20 vidéki helyszínen is
találkozhatnak az érdeklődők Nagy Sportágválasztó
rendezvényekkel. 2014-ben a Sport Poha-Rak a következő
helyszíneken szerepelt:

Szeptember 5-6. .
Szeptember 26-27
Szeptember 26-27.

Szentendre (Héri Márti)
Cegléd
(Vízhányó Zoltán)
Orosháza
(Vízhányó Zoltán)
Hódmezővásárhely (Tesis Animation Team)
Szentes (Tesis Animation Team)

During September there were several venues where sport stacking was one
of the sporting codes, which could be tried with the help of our ambassador
National Sports Selection Day event held in different parts of Hungary and
Szeptember 19-20.- XV. Budapest NSV (Héri Márti és Vízhányó
Budapest. Approximately over 40 thousand people were exposed
Zoltán). Az ország különböző területein szeptemberben közel 40 000
countrywide to about 80 sporting codes (including sports stacking) at these
résztvevő ismerkedhetett meg több, mint 80 sportággal, köztük a
popular events.
sport poha-rakkal!

Bemutató: Szeptember 27. Szűcs Sándor Általános Iskola Családi
Nap , Káposztásmegyer
A practical demonstration was held as part of a family day at Szűcs
László Primary School in Káposztásmegyer, Budapest.

Október – October

Esemény:
Ez évben második alkalommal , október 9.-én került megrendezésre az
Integrációs Sportnap ezúttal Veszprémben a Lovassy Béla Gimnázium
színhelyén. Az egész napos sportrendezvény több száz 14 és 18 év közötti ép
és fogyatékkal rendelkező középiskolás fiatal részvételével került
megrendezésre a „Rehabilitáció, Érték, Változás” (RÉV) program keretében.
A Sport Poha-Rak Program nemcsak, mint sport, de mint fejlesztő és
rehabilitációs tevékenység is bemutatkozott.
Second time this year a few hundred 14-18 years old able and disabled high
school students played together on an integrated sporting event in Veszprém
at Lovassy High School. The event was financed by an EU Funded project
(REV)with a focus on educating ordinary students about the difficulties and
challenges of their fellow age group school participants with mental or
physical disabilities and / or creating an integrated sporting environment for
them to play together. Sport Stacking was not only introduced as a sport, but
more importantly as a new and effective opportunity for occupational
therapy and rehabilitation.
Képzés: Október 11. Alapozó Terapeuták továbbképzés,
Gyermekház Iskola, Budapest
Az Alapozó Terápiák Szövetsége részére Szerdahelyi Márton és Tóth
Péter vezető terapeuták szervezésében továbbképzést tartott Héri
Márti, a rAkadémia program fejlesztő pedagógiában és
mozgásterápiában való alkalmazásához. Az ország küldönböző
pontjairól érkező 28 résztvevő gyakorlati úton ismerkedett meg a
Smart Stacks kreatív tanulási módszer számtalan felhasználási
területével.
Training for O.T.-s An interactive training for movement therapist
and occpational therapists was organised by leading organisation
called Foundation Therapy to share ideas and methods for using the
Smart Stacks Program for children with learning disabilities and
other challenges in the cognitive domain.

Sport Poha-Rak és rAkadémia Szerbiában
A világszövetség elnöke, Bob Fox közvetített Speed Stacks Hungary
felé egy speciális kérést , Donna Marnetta testnevelő tanártól a
pennsylvaniai Quakertown- ból. Donna egy keresztény ifjúsági
program keretében találkozott a szerbiai Ivana Zetkóval, aki miután
egy évet töltött USA-ban és náluk az iskolában ismerkedett meg a
poharazással, hazatértével a vajdasági Somborban elkezdte
használni a sport stacking-et, mint testnevelés játék és iskolai
szakkör program. A nemzetközi szövetség kérésére Speed Stacks
Hungary kapcsolatot teremtett Ivanaval és október 16-19 között
bemutatta a Smart Stacks programot óvodai/ iskolai bemutató
órákkal, szülő-gyermek játsszunk-tanuljunk együtt tanfolyammal és
egy félnapos tanári képzéssel. Az újvidéki Osnova Skola Ustanova
magániskola igazgatója, Elizabeta Carevic támogatja a program
terjesztését és népszerűsítését nemcsak Novi Sad-on , de a Vajdaság
különböző intézményeiben is.

Parent and Child play and learn workshop
Szülő-gyermek tanfolyam

Development of Sport Stacking in Serbia
Donna Manetta , a teacher at Quakertown Christian School , PennsyIvania
(USA) met Ivana Zetko, from Serbia, through a program called The
International Volunteer Exchange Program. Ivana was participating in
Donna’s PE program throughout the year and upon returning to Serbia Sport
Stacking is one thing that she developed in her own classroom which
happens to be with special needs students. Donna contacted WSSA and
found Speed Stacks Hungary through the referral of Founder and Leaders of
Sport Stacking, Bob Fox. From there on, Márti Héri made arrangements with
Ivana and spent three days in Novi Sad, Serbia for the further development
of Sport Stacking and the unique Smart Stacks Program with demonstration
lessons and parent - child workshop held at Osnovna Skola Ustanova. The
principal of the private school, Elizabeta Carevic shows a great interest and
support in further developing the program not only in their school , but in the
province. During the visit a teacher’s training was organized in Ivana’s
previous school in Sombor.

Practical demo lesson for pre-schoolers
Bemutató foglalkozás az oviban

The organisers: Elizabeta, the Principal , Marti and Ivana
A szervezők: Elizabeta (igazgató), Márti és Ivana

November –
November

Esemény:

Event:

Óvodai Nevelés Konferencia November 7. Újbuda TIT Központ
Az évente sorra kerülő konferencián harmadik alkalommal jelent
meg a Sport Poha-Rak a kiállítók között egy interaktív állomással,
melynél az érdeklődő óvodapedagógusok és szakemberek
gyakorlatban is megismerkedhettek a rAkadémia programmal.

The annual Pre-School Education Conference afforded us with another
opportunity to demonstrate the benefits of sports stacking and Smart Stacks
Program for pre-school educators and experts in early learning. Speed Stacks
Hungary had an interactive demonstration table with a possibility to test
different activity areas.

A Speed Stacks Világnap –Stack Up! a Nemzetközi Sport Poha-Rak
Szövetség (WSSA- World Sports Stacking Association) évenként
megrendezett eseményén a Gordons Sport Kft. szervezésében Speed
Stacks Hungary immár 4. alkalommal nevezett be a felhívásra. Az
idén a világon 592 292 résztvevő ( 36 000-rel több, mint tavaly)
vett részt 30 országból. Magyarországon ezévben 29 összevont
intézményből 5863 ember vett részt a minden évben novemberben
megrendezett nagyszabású tömegsport eseményen. Magyarország
ismét kíválóan szerepelt, és már harmadszor került a „dobogóra”az
országok között a résztvevők számának ranglistáján melyen a 3.
helyen szerepeltünk az elmúlt 3 évben!

Stack Up 2014: The World Sports Stacking Day,Stack Up ! is an annual event
of the World Sport Stacking Association (WSSA). “Most People Sport Stacking
at Multiple Locations in One Day”. Hungary took part the 4th time in the
annual event. Thanks to the 592 292 stackers , who took part on November
13, a new Guinness World Record has been established beating last year’s
mark by more, than 36 000 from 2693 schools and organizations from 30
countries.

Fazekas Mihály Iskola VIII. Ker.

Száraznád Speciális Iskola, Zugló

Hungary came 3. again on the list of countries after USA and Canada, with
the number of 5863 participants from 29 institutions.

Testnevelés óra , Budapest

Sport Klub ( mini verseny) , Szombathely

Bemutatók - Demonstrations:
November 13.: Damjanich János Általános Iskola, Isaszeg
November 14.: Csodakapu Óvoda, Pomáz
November 27.: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gyöngyös
A világnap eseményének részeként vagy után novemberben három
új intézmény tanulói és tanárai ismerkedhettek meg a rAkadémia
program előnyeivel.
As part of the Stack Up day and / or it’s wibe in November learners
and teachers of two primary and one pre-school were introduced to
the benefits of sport stacking and the Smart Stacks Program.
November 19. : Integrációs Sportnap, Kecskemét
Képzések – Training:
November 26. : Józsefvárosi Pedagógiai Szakszolgálat ( Budapest
VIII. kerület)fejlesztő pedagógusok továbbképzése. A Molnár Ferenc
Általános Iskola fejlesztő pedagógusa, Mihályiné Lakatos Anita
szervezésében az iskola több tanára és a kerület több
intézményének képviselője, összesen 43 résztvevő sajátította el a
rAkadémia Program tanulást segítő módszerét.
November 27.
A Református Általános Iskola, Veresegyháza (Pest megye)
pedagógusai vettek részt tanári továbbképzésük keretében egy mini
képzésen az iskola testnevelő tanára, Győri Zoltán
kezdeményezésére.
Two institution hosted a teacher’s training in November. The
occupational therapist of Molnár Ferenc Primary School pulled 43
O.T. specialists of the 8th district of Budapest (Józsefváros) for a day
to learn the Smart Stacks Program for the enhancement of creative
learning for children with learing difficulties. As part of further
training of the teachers at Reformatus Primary School in
Veresegyháza (Pest county)the P.E. teacher, Zoltán Győri made
arrangements for a two hours mini training session for Stakademics
and Smart Stacks.

December December

Media shoot:
Média forgatás
December 10.: Vizes Nyolcas ( V8) Úszó és Szabadidő Központ
létesítményének szponzorálásával Szentendrén az MTV
dokumentum filmet készített a Sport Poha-Rakról, mint sportág ,
sportági kiegészítő program. Emellett bemutatták a rAkadémia
programot, mint kreatív tanulási módszert és fejlesztő
tevékenységet. A film a DIGI Sport TV -a fiatalok között nagyon
népszerű - Helló Bajnok Junior műsorának felkérésére lett forgatva.
A műsorvezetők: Zizi, Bence és Marci megismerkedhetett a sport
bemelegítő feladataival, a versenysorozatok alapjaival és fejlesztő
feladatok nehézségi fokaival is. Speed Stacks Hungary technikai
vezető: Héri Márti három sport pohár szakkörös és versenyző:
Kovács Dóri ( 1012-es VB döntőse), Kecskeméti Bálint és Baranyi
Marci szentendrei tanulók segítségével mutatta be a program
végtelen felhasználási lehetőségeinek egy részét. Sólyom Brigitta
fejlesztő pedagógus és az Alapozó Terápiák Program vezető
terapeutája a tanulást elősegítő és fejlesztő hatásaival ismertette
meg a résztvevőket és a műsorvezetőket.

Sports Stacking and the unique Smart
Stacks Program of Speed Stacks Hungary
was introduced in a Hungarian TV Show:
Hello Junior Champion (DIGI Sport TV). The
shoot of a documentary took place at V8
Aquatic and Recreational Centre in
Szentendre ( near Budapest), where Speed
Stacks Hungary leader, Marti Heri runs
regular training and sports stacking club
activities. Stackers: Dori Kovács (who
represented Hungary at the 2012 World Championships), with fellow
students: Bálint Kecskeméti and Marci Baranyi assisted Marti to
demonstrate different activities and to teach basic and easy -to -learn
exercises for the three young reporters of this popular TV-show.
Brigitta Sólyom, Occupational Therapist was invited to talk about the
benefits of the Smart Stacks Program for children with learning difficulties or
for ordinary students and or adults…

Köszönjük mindenkinek a Sport Poha-Rak iránti érdeklődést, a 2014-es év eseményeiben , a program bemutatásában és népszerűsítésében való segítséget és
rendezvényeinken, képzéseinken és versenyeinken való lelkes részvételt.
Thank you all for the participation in our events for the promotion of sports stacking and Smart Stacks, for the hard work both in training, competitions and sales in 2014.
GONDOLKODJ és TANULJ GYORSAN

Bővebb információért látogass meg minket a www.speedstacks.hu weboldalon
vagy Speed Stacks Hungary Facebook oldalon.
Írj nekünk admin@speedstacks.hu

… THINK, MOVE and LEARN FAST ☺

Visit: www.speedstacks.hu to find a link to our Fan Club.
Like our Speed Stacks Hungary Facebook!
You can also write admin@speedstacks.hu

