
Szakmai beszámoló 2019

2019-ben a magyar Fit Kid Szövetségnek 24 tagszervezete, és 650 igazolt versenyzője volt, 

valamint kb. 3000 kislány járt Fit Kid edzésekre.

12 versennyel összekötött magyar rendezvényünk volt, ill. a nemzetközi Fit Kid Tábor és az 

Európa Kupa. Emellett szakmai képzéseket, bíróképzéseket- vizsgákat, és szakmai 

konzultációkat szerveztünk.

 Nagyobb Nemzetközi rendezvényeink:

2019. július 01-06-. között került megrendezésre a Nemzetközi Fit Kid Szakmai tábor, 

melyet a Magyar Fit Kid Szövetség rendezett. A táborban spanyol, olasz, ír és magyar 

gyerekek és szakemberek vettek részt, összesen 121 fő.

A napi edzések mellett igyekeztünk közös csapatépítő játékokkal lekötni a gyerekeket. Ezáltal 

jobban megismerhették egymást, egymás kultúráját, nyelvét. A szakembereknek szakmai 

konzultációkon adtunk lehetőséget a a Fit Kid mint mozgásformával kapcsolatos tapasztalatok 

megbeszélésére. Mindenki úgy búcsúzott, hogy jövőre veletek ugyan itt!!! Sajnos a vírus ebbe 

beleszólt.

Ugyancsak  2019-ben a Magyar Fit Kid Szövetség rendezte  meg a Fit Kid Európa Kupát, melyen 7 

( Írország, Anglia, Spanyolország, Olaszország, Bulgária, Svájc, Magyarország )  580 versenyzője 

mérte össze tudását. A három napos program a mozgás, versenyzés mellett lehetőséget adott a 

gyerekeknek a más országokban élő társaikkal való kapcsolatépítésre, nyelvgyakorlásra, egymás 

szokásainak megismerésére. A Balatonfüredi kikötőben eltáncolt flashmob nagy érdeklődésre tett 

szert, melybe a gyerekek mellé becsatlakoztak az érdeklődők is.

Az Európa Kupán résztvevők 7 éves - 18 éves  korú lány és fiú versenyzők voltak, akik egész éves 

sportmunkájuk alapján kvalifikálták magukat országonként , korcsoportonként és versenyszámonként 

erre a rendezvényre. Egyéniben 9 korcsoportban 3 kategóriában, még csapatban 3 korcsoportban és 7 

kategóriában mérettettek meg a gyerekek 3 napon keresztül.

A rendezvénynek  Balatonfüred Szabadidő és Konferencia Központ adott  otthont 2019. okt.25-27-ig. 

A versenyzőket elkísérték minden országból a szülők és az érdeklődők, (számuk meghaladta az 1000 

főt) akik szabadidejükben Balatonfüreddel, a Balatonnal és a jó magyar borokkal ismerkedtek.

A résztvevő gyerekek sok-sok élménnyel távoztak a Balaton partjáról, amely lendületet ad a Fit Kid 

további fejlődésének, hiszen az ilyen rendezvényekre eljutó versenyzők motivációt jelentenek annak a 

több ezer gyereknek, aki még csak a rendszeresen mozgásér járnak edzésekre, de a későbbiekben 

várhatóan versenyzőként vesznek részt a rendszerben.



A helyszínen a rendezői gárda önkéntes szülőkből és kollégákból állt. ( 35 fő)

A lelátó megtelt érdeklődőkkel, akik nagyon jó, vidám  hangulatot varázsoltak az egész 

sportcsarnokba a program  3 napja alatt.

Szolnok, 2020-08-12


