


A Földön kívüli tevékenységeket összefogó Interplanetary Organization  
(Bolygóközi Szervezet) meghirdette az I. Bolygóközi Sport 
Világbajnokságot. 
 

Feladatul kaptuk a Bolygóközi Szervezettől, hogy a közönségnek mutassuk 
be a versenyszámokat.  



 
Az országok űrhajói és 
űrhajósai elindulnak a 
versenyszámok 
helyszíneire. 
 
A legnagyobb űrhajóban 
a riporterek, a 
versenyszervezők és az 
ellenőrök utaznak. 



GYORSULÁSI 
VERSENY 
 

Űrhajók versenyeznek a 
Marson. 

Az lesz az első, amelyik 
rövidebb idő alatt kerüli 
meg a Mars bolygót 10-
szer. 
 



TRÜKKÖK AZ ŰRBEN 
 

A Marson egy stadionból 
indulnak az űrhajók  és 
mindenféle mutatványokat 
hajtanak végre . A 
bemutató 5 percig tart.  

A versenybírók pontozzák 
a bemutatott előadást. 

Az elért pontszámok  
alapján határozzák meg az 
eredményt. 



KOSÁRLABDÁZÁS 
AZ ŰRHAJÓBAN 
 

Egy speciális űrhajóban 
kialakítanak egy 
kosárlabdázásra alkalmas  
termet, amelynek  a két 
végébe egy-egy kosarat  
erősítenek.  

Két játékos játszik.  Az a 
játékos nyer, aki a 
játékidő alatt a legtöbb 
kosarat dobja. 



AKADÁLYPÁLYA A 
MARSON 

Különféle nemzetek 
robotjai versenyeznek egy 
akadálypályán, a Marson. 
Emberi távirányítással  
működnek. 
 
A pályát a legpontosabban 
teljesítő és a leggyorsabb 
robot  tervezője nyeri. 

                     . 



HOLDJÁRÓK  
VERSENYE 

Az asztronauták 
versenyeznek a csapatuk 
által készített 
járműveikkel a Holdon. 
A Nyugalom Tengerében 
kialakított pályán kell 20 
kört megtenni.  
 
 A leggyorsabb versenyző 
nyer. 



PÁROS 
SZINKRONÚSZÁS 
AZ ŰRHAJÓBAN 

Az űrhajóban a zászlókkal 
kijelölt térben kell 
bemutatni a gyakorlataikat 
a sportolóknak. A gyakorlat 
időtartama 5 perc.  
 
A szakmai zsűri pontozással 
dönt a helyezésekről. 



CSOPORTOS 
CÉLBAUGRÁS A 
VILÁGŰRBEN 

A világűrben mozgó 
űrhajósoknak a Holdon 
kialakított célba kell 
érkezniük a megadott 
formációban. 
 
A leggyorsabb és a 
formációt legpontosabban 
bemutatott csapat nyer. 



FUTÓVERSENYEK 

Egy speciális eszközbe 
beállnak az  űrhajósok, 
amibe stabilan rögzítik 
őket, hogy a súlytalanság 
miatt egy helyben 
maradjanak. 
Az eszköz műszerfala méri, 
hogy a beállított távolságot 
mennyi idő alatt tették meg. 
 
A leggyorsabb nyeri a 
versenyt. 



GIMNASZTIKA AZ 
ŰRHAJÓBAN 

Az  űrakrobatáknak    
különféle gimnasztikai 
feladatokat kell 
végrehajtaniuk az 
űrhajóban, a kiválasztott 
zene mellett.  Például: 
hátra szaltó, bukfenc, 
pörgések stb. A programjuk  
bemutatására 4 perc áll 
rendelkezésükre. 
 
A zsűri  pontozása alapján 
adják ki az érmeket. 



Irodalom jegyzék: 
 

 https://www.nasa.gov/mission_pages/station/multimedia/gallery/iss032e0117
01.html 

 https://www.sikids.com/si-kids/2016/01/12/space-sports-conversation-nasa-
astronaut-dr-steve-swanson 

 https://likingthistoomuch.tumblr.com/post/138928039197/7-sports-
astronauts-love-without-gravity 

 http://www.origo.hu/tudomany/20151204-maraton-londoni-maraton-vilagur-
iss-sport-futas.html 

A feladatban használt számítógépes programok: 
 

 A rajzokat Paint programban készítettük. 

 Az elkészített rajzokat beillesztettük a PowerPoint program diáira és 
kiegészítettük a magyarázó szöveggel. 



A versenyre benevezett 
35 ország 215 űrhajósa 

47 űrhajóval. 
 

A versenyekhez 
mindenkinek jó 

szórakozást kívánunk! 
 

Köszönjük a figyelmet! 


