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I. ADATOK
A verseny: 116. Atlétikai Magyar Bajnokság, célja a 2011. évi magyar bajnoki címek
eldöntése.
Versenyen résztvevők száma: 500 fő
Futamok száma: 36
A versenyt rendezi:
• Magyar Atlétikai Szövetség
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
• Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület (SZAK SE)
A verseny fővédnöke:
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Védnökök:
Bánki Erik, az Országgyűlés Sport- és Turizmusbizottságának elnöke
Gécsek Tibor, Európa-bajnok kalapácsvető
Horváth István, országgyűlési képviselő, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere
Kiemelt támogatók:
Bonafarm Csoport

www.bonafarm.hu

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

www.szekszard.hu

ECO-Sensus NKft.

www.tolnaitermek.hu

SOLVITIS

www.solvitis.hu

Gemenc Volán Zrt.

www.gemencvolan.hu

Horfer Serleg

www.horfer.hu

További támogatók:
Delta E Kft., Zichy Park Hotel Bikács, TESCO Global Áruházak Zrt., Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft., Rádió Antritt,Gyopárosfürdő-Orosháza, Már-Ker Kft Szekszárd,

II. SZEKSZÁRD
Szekszárd gazdasági fejlődésének egyik kitörési pontja a turizmus lehet. A város és
környékének kiváló földrajzi, természeti adottságai ehhez remek alapot biztosítanak.
Szekszárd nevének említésekor az emberek nagy többsége a borra, a borvidékre asszociál,
amely egy jó hívó szó lehet, de önmagában nem elegendő. A városvezetés célja, hogy a helyi
program- és szálláshelykínálat összefogásával, új programok és rendezvények létrehozásában
közreműködve az eddigieknél több vendég számára tegye vonzóvá Szekszárdot és a
kistérséget. Szekszárdon nagy hagyományai vannak a kulturális fesztiváloknak és
sportrendezvényeknek.
Szekszárd sportlétesítményekkel – a közelmúlt beruházásainak köszönhetően – jól ellátott
város. A versenysport minőségi feltételei most már nem csupán a teremben űzhető sportágak
esetében biztosítottak (kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz), de az ugyancsak jelentős
utánpótlás-bázissal bíró atléták, labdarúgók és hamarosan az úszók is ideális körülmények
között készülhetnek, versenyezhetnek. Utóbbi három esetében az infrastruktúra-fejlesztés a
tömegsport egyre szélesebb bázisának kiszolgálását is biztosítja.
A sportcsarnok melletti városi sporttelep és az egykori Dózsa-pálya területén az országban
egyedülálló, modern sportközpont megvalósulására nyílik lehetőség: műjégpálya, új uszoda és
élményfürdő, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas atlétikai stadion és műfüves
labdarúgó pályák építésével.
A komplexum adta lehetőségeket kihasználva az Önkormányzat és a városban működő
sportszervezetek egyre színvonalasabb és rangosabb eseményeket szervezhetnek, amely
idővel a lakosság és a városban működő vállalkozások sporthoz való viszonyát is pozitív
irányba mozdíthatja.

III. SZEKSZÁRDI ATLÉTIKA
Az atlétika a tolnai megyeszékhelyen is jelentős hagyományokkal bír, hiszen az első klub még
1878-ban alakult. A sportág szekszárdi „aranykora” az 1980-as évekre tehető, melyet olyan
nevek fémjeleztek, mint a város első felnőtt országos bajnoka, Balogh Gyula, vagy a
sokszoros válogatott sprinter, világbajnoki negyedik Kovács Attila.
Az 5000 méter magyar csúcstartója, Csillag Balázs, vagy az akadályfutó Németh Máté már az
új évezred bajnokai. A korosztályos válogatottakban ma is több szekszárdi tehetség
bontogatja szárnyait, a város két klubjában közel kétszáz fiatal atletizál, de a külföldön is
jeleskedő szeniorok és a jelentős amatőr sportolói bázis is megérdemli, hogy XXI. századi
körülmények között tréningezhessen, versenyezhessen. Éppen ezért Szekszárd önkormányzata
– amely mindig is kiemelt figyelmet fordított a sport támogatására – az új sportcentrum
részeként egy nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas modern atlétikai pályát
épített, amelyet augusztus első hétvégéjén a 116. Atlétikai Magyar Bajnoksággal avat fel.

IV. A SZEKSZÁRDI ATLÉTIKAI CENTRUM

A pálya zöldmezős beruházásként, az OLLÉ Program keretében, több mint 220 milliós
költségvetéssel épült. Elkészültével egy újabb létesítménnyel bővült a terület. A tavaly átadott
műfüves labdarúgópályákkal, az atlétika pályával és a hamarosan elkészülő élményfürdővel
egy olyan központot hoz létre a város, ami alkalmas lesz edzőtáborok és komoly
sportesemények lebonyolítására.
A létesítmény óriási előrelépés a szekszárdi és a régiós atlétika életében. A Dél-Dunántúlon, a
megfelelő lehetőségek hiányában eddig még nem volt teljes programú Magyar Bajnokság. Az
elkészült új atlétikai pálya átadóünnepségére a 116. Atlétikai Magyar Bajnokság
keretében, 2011. augusztus 6-án, 15 óra 30 perckor kerül sor.

V. A SZEKSZÁRDI ATLÉTIKAI KLUB SPORTEGYESÜLET
Sportegyesületünk elsősorban utánpótlás nevelő műhely. Jelenleg egyesületünknek 60 tagja
van, de sportszolgáltatásunkat rendszeresen 100-150 fiatal veszi igénybe. A Magyar Atlétikai
Szövetség versenyrendszerében 2010 évben 18 versenyen vettünk részt, 2011-ben 17
versenyen indultunk, illetve tervezünk indulni. 2010 évben versenyzőink ezen versenyeken 1
arany, 3 ezüst, 6 bronz érmet, tíz negyedik, öt hatodik, nyolc hetedik és hat nyolcadik helyet
szereztek. Két versenyzőnk válogatottként (U20 és U16) képviselte klubját, városát és
Magyarországot.
Sportegyesületünk 2010 évben a Magyar Atlétikai Szövetség értékelése szerint az ország
klubjainak versenyében a 36. helyet szerezte meg, egyben Tolna megye legeredményesebb
utánpótlás egyesülete lett.
2010 augusztusa óta Szekszárd közoktatási típusú sportiskolája, az I. Béla Gimnázium
partnere vagyunk atlétika sportágban. Sportegyesületünk az országban az elsők között
csatlakozott az IAAF, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség és a hazai szövetség „KIDS
ATHLETICS” programjához, amely a sportág népszerűsítését célozza.
Azért dolgozunk, hogy új szemléletet vigyünk a szekszárdi sportéletbe. Tevékenységünk a
cselekvő, fejlesztő, közösségi tevékenységekre épül, fókuszában az utánpótlás-neveléssel. A
sportág sikere – a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) céljaival összhangban – a megújulás
képességén, a bázis szélesítésén, a folyamatos kommunikáción és a hatékonyan támogatott
szakmai munkán alapszik.

VI. A VERSENY
A verseny időpontja:
A verseny helyszíne:

2011. augusztus 6-7.
Szekszárdi Sport- és Szabadidőközpont
Atlétikai Centrum, Szekszárd, Keselyűsi út 3.

Résztvevők: felnőtt, utánpótlás, junior, ifjúsági és serdülő 15 éves versenyzők, akik a
megállapított nevezési szinteket teljesítették és a nevezésük a nevezési határidőig megérkezik.
Díjazás: versenyszámok győztesei elnyerik „a Magyar Köztársaság 2011. évi felnőtt bajnoka”
címet. Az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. Az időrend tartalmazza azon
versenyszámok listáját, amelyek I-III. helyezett versenyzőinek különdíjakat adnak át a
bajnokság támogatói.

Jégtrade Kft. pénzdíjat ajánl fel a 116.Atlétikai Magyar Bajnokság
férfi 400 m-es és 800 m-es síkfutás első három helyezettjének
és a bajnokok edzőinek, amennyiben
a győztes ideje legalább: 400 m - 47, 20 mp, 800 m - 1.50,00 mp
1. hely 100.000,- Ft
2. hely 60.000,- Ft
3. hely 40.000,- Ft
A győztesek edzőinek 50.000,- 50.000,- Ft

116. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS
1. A bajnokság célja: 2011. évi magyar bajnoki címek eldöntése.
2. A verseny időpontja/helyszíne: 2011. augusztus 6-7.
Városi Szabadidőközpont, Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
3. A verseny rendezője:
Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület (SZAK SE)
Szekszárd Városi Sport- és Szabadidőközpont
Magyar Atlétikai Szövetség
4. Versenybíróság:
Versenyigazgató:
Csillag Balázs
Elnök:
Juhász Sándor
Technikai helyettes:
Rózsa István és Erdélyi Ádám
Titkár:
Dr. Tölg-Molnár László, Schwartz-Nagy Attila
MASZ Ellenőr:
Gál László
5. Résztvevők: felnőtt, utánpótlás, junior, ifjúsági és serdülő 15 éves versenyzők, akik a
megállapított nevezési szinteket teljesítették és a nevezésük a nevezési határidőig
megérkezik.
6. Nevezési határidő: 2011. augusztus 1. (hétfő). A nevezéseket a MASZ a
versenyiroda@masz címre kéri. Az elfogadott nevezések listáját a versenybíróság
titkársága a MASZ internetes honlapján www.masz.hu közzéteszi. Helyszíni nevezés
nem kerül elfogadásra!
7. Nevezési szintek:
férfiak
versenyszám
nők
11,20
100m
12,70
22,30
200m
25,90
50,30
400m
59,80
1:59,00
800m
2:20,00
4:05,00
1500m
4:59,00
15:30/9:10
5000m
18:50/11:10
11:00
3000m akadály
12:50
15,90
110/100m gát
15,70
59,00
400m gát
69,00
195
Magas
165
680
Távol
550
13,80
Hármas
11,80
420
Rúd
300
14,00
Súly
11,50
46,00
Diszkosz
36,50
56,00
Gerely
40,00
53,00
Kalapács
45,00

8. Nevezési díj:

egyéni:
1500 Ft/fő/versenyszám
váltó:
3000 Ft/csapat
9. Díjazás: versenyszámok győztesei elnyerik „a Magyar Köztársaság 2011. évi felnőtt
bajnoka” címet. Az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. Az időrend tartalmazza
azon versenyszámok listáját, amelyek I-III. helyezett versenyzőinek különdíjakat adnak 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:
190-195-200-205-210-213-216 + 2cm
Férfi rúdugrás:
410-430-440-450-470-480-490+ 5 cm
Női magasugrás:
160-165-170-173-176-179 + 2 cm
300-320-330-340-350-360-370-380-390+ 5cm
Női rúdugrás:
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 térkép vázlatot)
d. Call Room:
CR jelentkezés: A pálya mellett, 300m 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

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:
A jelentkeztető hely melletti épületben öltözési lehetőséget biztosított. További
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.

IDŐREND
1. nap – augusztus 6. (szombat)
14:45
16:00

16:20
16:35
16:50
17:10
17:20
17:30
17:40
18:00

Kalapácsvetés női
100 m gát női ef.
Rúdugrás női
Távolugrás női
Gerelyhajítás férfi
110 m gát férfi ef.
100 m női ef.
100 m férfi ef.
100 m gát női döntő
110 m gát férfi döntő
100 m női döntő B-A
100 m férfi döntő B-A
Magasugrás férfi

18:05

400 m női if.

18:10

Távolugrás férfi
Gerelyhajítás női
400 m férfi if.
1500 m női
1500 m férfi
3000 m akadályfutás női
3000 m akadályfutás férfi
4x100 m váltófutás női
4x100 m váltófutás férfi

16:15

18:15
18:25
18:35
18:45
19:00
19:20
19:30

Fejes Zoltán emlékverseny
Kóczán Mór emlékverseny

Kovács József emlékverseny
Dr. Irányossy Gézáné Vértessy Katalin. ev.

Raggambi Fluck István emlékverseny

Balogh Lajos emlékverseny
Barsi László emlékverseny
Garay Sándor emlékverseny
Harsányi Gusztáv emlékverseny
Mácsár József emlékverseny
Szilágyi Jenő emlékverseny
Mindszenty János emlékverseny
Kurunczy Lajos emlékverseny

2. nap – augusztus 7. (vasárnap)
15:00
16:30
16:45

17:15
17:25
17:30
17:40
17:50
18:05
18:05
18:10
18:15
18:35
18:45
18:55
19:20
19:30

Kalapácsvetés férfi
400 m gát női if.
Hármasugrás női
400 m gát férfi if.
Rúdugrás férfi
Diszkoszvetés női
Súlylökés férfi
200 m női ef.
200 m férfi ef.
Magasugrás női
800 m női if.
800 m férfi if.
5000 m női if.
Hármasugrás férfi
Diszkoszvetés férfi
Súlylökés női
200 m női döntő B-A
200 m férfi döntő B-A
5000 m férfi if.
4x400 m váltófutás női
4x400 m váltófutás férfi

Németh Imre emlékverseny

Somfay Elemér emlékverseny
Dr. Józsa Dezső emlékverseny
Dr. Darányi József emlékverseny

Kazi Aranka emlékverseny
Bodor Ödön emlékverseny
Farkas Mátyás emlékverseny
Kulitzy Jenő emlékverseny

Goldoványi Béla emlékverseny
Dr. Horváth Pál emlékverseny

