117. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG
Dr. Schulek Ágoston emlékére
VERSENYKIÍRÁS (módosított)
1. A bajnokság célja: 2012. évi magyar bajnoki címek eldöntése.
2. A verseny időpontja/helyszíne: 2012. június 16-17.

Városi Szabadidőközpont, Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
3. A verseny rendezője:

Szekszárdi Sportközpont Nkft.
Magyar Atlétikai Szövetség
Tolna Megyei Atlétikai Szövetség

4. Versenybíróság:
Versenyigazgató:
Elnök:
Elnökhelyettes:
Technikai helyettes:
Titkár:
MASZ Ellenőr:

Csillag Balázs
Pintér Zsolt
Kopcsay Péter
Rózsa István és Erdélyi Ádám
Juhász Sándor és Schwartz-Nagy Attila
Gál László

5. Résztvevők: felnőtt, utánpótlás, junior, ifjúsági és serdülő 15 éves versenyzők, akik a

kiírt nevezési feltételeknek megfelelnek és a nevezésük a nevezési határidőig megérkezik.
Továbbá az 1000 pont (Spiriev) feletti 2012. évi eredménnyel rendelkező külföldi
versenyző, aki a nevezési határidőig benevez (további részletek a 11/l. pontban)
6. Nevezési határidő: 2012. június 11. (hétfő) 24:00 óra

Az OB-ra történő nevezést csak a mellékletként csatolt nevezési lapon tehetik meg a
szakosztályok. A kitöltött nevezési lapokat a versenyiroda@masz.hu email címre kell
beküldeni, legkésőbb június 11. /hétfő/ 24,00 óráig.
A KÉSŐBB BEÉRKEZŐ NEVEZÉSEKET A SZÖVETSÉG NEM FOGADJA EL!
A nevezések feldolgozása után a MASZ honlapján június 13./szerda/ 12,00 órát
követően közzétesszük az elfogadott indulók névsorát.
A benevezett, de a nevezési feltételek valamelyikének hiánya miatt elfogadásra nem
került nevezések mellett megjelöljük a kizáró feltételt, melyet a szakosztályoknak van
módjuk pótolni .
A pótlásra június 15. /péntek/ 12,00 óráig van lehetőség. CSAK a hiány pótlására
(regisztrációs problémák), nevezések módosítására, vagy új nevezésekre NINCS!
A fenti dátum után azok a versenyzők, akiknek nevezése nem megfelelő (nem pótolták
a hiányosságokat), NEM INDULHATNAK A VERSENYEN.
7. Nevezési feltételek:
1. A nevezés nincs szintekhez kötve. (Korábban, a kiírásban jelzett szintek érvényüket
vesztették.)
2. Elfogadásra kerülnek:

a) A nevezési határidő napján érvényes ranglista (www.masz.hu) 2012. évi
eredményei, melyeket az alább jelzett, maximálisan feltölthető létszámkeret enged;
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b) 2011. évi eredmény csak abban az esetben, ha az jobb az idei ranglista 3. helyezett
eredményénél. (Helyén kezelt besorolással, az idei ranglistába.)
c) A váltók esetén, minden nevezett váltó indulási jogot kap, amennyiben eleget
tesznek a fenti kitételeknek (nevezés, érvényes VE,orvosi engedély).
8. Nevezési díj: egyéni:

váltó:

1500 Ft/fő/versenyszám
3000 Ft/csapat

9. Díjazás: versenyszámok győztesei elnyerik „a Magyarország 2012. évi felnőtt

bajnoka” címet. Az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. Az időrend
tartalmazza azon versenyszámok listáját, amelyek I. helyezett versenyzőinek
különdíjakat adhatnak át a bajnokság támogatói.
10. Költségek: a rendezés költségeit a rendezők, a részvételi és egyéb költségeket az

egyesületek, szakosztályok fedezik.
11. Egyebek:
a. Magasságemelések:
Férfi magasugrás:
Férfi rúdugrás:
Női magasugrás:
Női rúdugrás:

190-195-200-205-210-213-216-219-222 + 2cm
410-430-450-460-470-480-490 + 5 cm
160-165-170-173-176 + 2 cm
300-320-340-350-360-370-380-390 + 5cm

b. Futamok sorrendisége:
Valamennyi időfutam esetében a gyengébb futam áll előbb rajthoz.
c. Jelentkezések:
90 perccel a versenyszám kezdete előtt le kell jelentkezni. Helye: a pálya melletti
épületben (lásd. a tájékoztató füzetben szereplő térképvázlatot)
d. Call Room:
CR jelentkezés: A pálya mellett, 1500m rajtjánál felállított sátorban, a versenyszámok
kezdete előtt az alábbi időpontokban:
Futószámok
15 perc
Gátfutó számok
20 perc
Ügyességi számok
30 perc
Rúdugrás
55 perc

A Call Room-ban jelentkezést elmulasztó vagy késve jelentkező versenyző nem
indulhat a versenyen.
e. Saját szer:
A bajnokságon saját szer használható. A szereket a versenyszám kezdete előtt 60
perccel hitelesítésre le kell adni a nevezési iroda épületében. A hitelesített szereket a
versenybíróság szállítja a versenyszám helyszínére. A dobószer a szám befejezése után
a hitelesítő helyen vehető vissza.
f. Felszerelés:
Az atlétikai pályán 9 mm-nél hosszabb szegű cipő nem használható. Versenyezni csak
egyesületi vagy saját felszerelésben lehet. A nemzeti válogatott textilfelszereléseiben
nem lehet rajthoz állni.
g. Bemelegítés:
Az ugró és futó számok előtti bemelegítésre a pálya melletti füves területek,
labdarúgópályák állnak rendelkezésre. Dobószámokra bemelegíteni csak a küzdőtér
melletti, elkerített dobópályán lehet.
h. Rajtszámok:
A rajtszámok a jelentkeztető helyen a nevezési díj befizetése után vehető át. A
rajtszámokat a gyalogló versenyszámokban versenyzőknek a mezen elöl és hátul is
viselniük kell.
i. Rajtengedélyek, orvosi igazolások:
A MASZ vonatkozó szabályainak megfelelően jár el a versenybíróság a rajtengedélyek
és az orvosi igazolások ellenőrzése során. A jelentkeztető helyen ezeket be kell
mutatni. Érvényességük esetén szereznek jogosultságot a bajnokságon való indulásra.
j. Öltözés:
Öltözési ill. fürdési lehetőség a sportcsarnok épületében áll rendelkezésre. Az
öltözőkben hagyott tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal. Személyes
tárgyaik őrzéséről a bajnokság valamennyi résztvevője maga gondoskodjon.
k. Parkolás:
A szabadidőközpont területén csak a rendezők és a VIP vendégek parkolhatnak. A
közönség és a résztvevők a sportcsarnok melletti ingyenes parkolót használják.
l. Külföldi versenyzők indulása:
A MASZ Edzőbizottságának döntése alapján külföldi versenyző, abban az esetben
vehet részt a bajnokságban, ha az adott naptári évben 1000 pont (Spiriev) feletti
tudással rendelkezik.
100-200-100/110g- távokon B-A döntőt rendezünk úgy, hogy az „A” döntőben
legalább 5 magyar versenyzőnek kell futnia. Az időeredmények alapján jutnak a
további versenyzők vegyesen a „B” döntőbe. (Döntőbe jutás az időelőfutamok
eredményei alapján) A döntőkben futó versenyzőkön túl, a bajnoki pontokért
felállítandó sorrend az előfutamban elért eredmények alapján történik.

400-400gát távokon a bajnoki helyezés az időfutamokban elért időeredmény alapján
kerül megállapításra.
800m-en legalább az 5 legjobb eredménnyel rendelkező magyar versenyzőnek kell
futni az „A” futamban. (Az „A” futam fut utoljára.)
Távol-Hármas-Súly-Diszkosz-Gerely-Kalapács: Külföldi indulók esetén max. 12-es
döntő rendezhető, melyben a 8 legjobb magyar versenyzőn kívül, a legjobb 4 külföldi
versenyző indulhat. A külföldiek csak akkor kapnak plusz 3 kísérletet a 3. sorozat
után, ha eredményük jobb, mint a döntőbe jutott 8. magyar eredménye.
Magas- és rúdugrás: A mezőny max. 24 főre egészíthető ki a külföldi indulókkal.
Eredményhirdetést csak az OB versenyzői számára rendezünk.

IDŐREND
1. nap – június 16. (szombat)
14:45

Kalapácsvetés női

15:00

Rúdugrás női

16:00

100 m gát női ef.

16:15

Hármasugrás női
Gerelyhajítás férfi

16:10

110 m gát férfi ef.

16:25

100 m női ef.

16:40

100 m férfi ef.

17:00

100 m gát női döntő

17:10

110 m gát férfi döntő

17:20

100 m gyermek fiú, leány

17:30

Magasugrás férfi

17:30

100 m női döntő B-A

17:40

100 m férfi döntő B-A

18:05

400 m női if.

18:10

Távolugrás férfi

Kóczán Mór emlékverseny

Kovács József emlékverseny

Dr. Irányossy Gézáné Vértessy
Katalin. ev.
Raggambi Fluck István
emlékverseny
Balogh Lajos emlékverseny

Gerelyhajítás női
18:15

400 m férfi if.

Barsi László emlékverseny

18:25

1500 m női

Garay Sándor emlékverseny

18:40

3000 m akadályfutás női

Mácsár József emlékverseny

19:00

3000 m akadályfutás férfi

Szilágyi Jenő emlékverseny

19:20

4x100 m váltófutás női

Mindszenty János emlékverseny

19:30

4x100 m váltófutás férfi

Kurunczy Lajos emlékverseny

19:45

1500 m férfi

Harsányi Gusztáv emlékverseny

IDŐREND
2. nap – június 17. (vasárnap)
15:00

Kalapácsvetés férfi

16:00

Rúdugrás férfi

16:30

400 m gát női if.

16:45

Németh Imre emlékverseny

Távolugrás női

Fejes Zoltán emlékverseny

400 m gát férfi if.

Somfay Elemér emlékverseny

Diszkoszvetés női

Dr. Józsa Dezső emlékverseny
Dr. Darányi József
emlékverseny

Súlylökés férfi
17:15

200 m női ef.

17:25

200 m férfi ef.

17:30

Magasugrás női
600 m gyermek fiú, leány

17:40

800 m női if.

Kazi Aranka emlékverseny

17:50

800 m férfi if.

Bodor Ödön emlékverseny

18:55

5000 m férfi if.

Dr. Horváth Pál emlékverseny

18:05

Hármasugrás férfi

Farkas Mátyás emlékverseny

18:10

Diszkoszvetés férfi

Kulitzy Jenő emlékverseny

18:15

Súlylökés női

18:35

200 m női döntő B-A

18:45

200 m férfi döntő B-A

19:00

5000 m női if.

19:20

4x400 m váltófutás női

19:30

4x400 m váltófutás férfi

Goldoványi Béla
emlékverseny

