
Magyar Atlétikai Szövetség 

Fedett Pályás Atlétikai Versenye 
** 

A verseny helye és ideje: Budapest Syma csarnok , 2014. február 15 - 16.  

 

A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása hazai és külföldi versenyzőknek. 

 

     A Versenybíróság: 

   Elnök:   Kopcsay Péter     

   Helyettes:  Gál – Pottyondy Anna   

   Technikai helyettes: Erdélyi Ádám   

 Titkár:   Schwartz – Nagy Attila   

 

A verseny résztvevői: 2000-ben vagy előtte született külföldi és magyar versenyzők, akinek a 

nevezését a MASZ szakmai vezetése elfogadott. 

 

    Nevezés: 

  A nevezéseket a  versenyiroda@masz.hu e-mail címre kérjük elküldeni.  

  Beérkezési határidő: 2014. február 6. csütörtök 24:00 óra,   

  Az elfogadott nevezési listát a versenyiroda február 11. (kedd) 12:00 óráig a MASZ 

honlapján www.masz.hu közzé tesszi..  

 

Nevezési díj:  

2500,- Ft / versenyszám 

 MASZ - tag egyesület versenyzői részére 1500,- Ft / versenyszám 

A 4x400 m-en, ha vegyes váltóban indul a versenyző, akkor nem kell nevezési díjat 

fizetni.  

Egyesületi váltó nevezése az egyéni váltó nevezési díjának kétszerese. 

 A nevezésen kérjük feltüntetni, hogy 60 m-en melyik napra szól a nevezés. 

 

Versenyszámok: 

 1. nap: 

 Férfi:  60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, rúdugrás 

 Női:  60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, rúdugrás,  

   

 2. nap: 

 Férfi:  60 m, 60 gát (felnőtt, junior és ifjúsági), 4x400 m, távolugrás, súlylökés  

  hármasugrás ifjúsági és junior (12,00 m gerenda),  

 Női:  60 m, 60 gát (felnőtt és ifjúsági), 4x400 m, távolugrás,     

  hármasugrás ifjúsági és junior (10,00 m gerenda), súlylökés 

  

Jelentkezés: 

A versenyszám kezdete előtt 75 perccel. Magyar versenyzők jelentkezése érvényes 

versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással történik. 

 

Kezdő magasságok: 

    Rúdugrás női:  3,00 

    Rúdugrás férfi  3,80 

 

mailto:versenyiroda@masz.hu
http://www.masz.hu/


Bevezetési időpontok (Call Room) :/ a felső kanyar mögül/:   

- síkfutások: 10 perc  

       - gát/váltó: 15 perc  

       - ügyességi: 25 perc  

       - rúdugrás: 50 perc  

 

Egyéb: 4x400 m váltófutásban korosztályonként és nemenként több csapatot is szeretnénk  

összeállítani a 2013. évi szabadtéri és a 2014. évi fedett pályás eredmények alapján, de 

egyesületek is nevezhetnek. Kérjük Lengyák György utánpótlás szakreferenssel 

egyeztetni.  

 

I d ő r e n d 

 

2014. február 15. (szombat) 

 

11,00 rúdugrás férfi  kezdő magasság 3,80 

13,20 60 m  női  if.  

13,35 60 m   férfi  if.  

14,00 1500 m női  if. 

14,10 1500 m férfi  if. 

14,20 200 m  női  if.   

14,30 Rúdugrás női  kezdőmagasság 3,00 

14,45 200 m  férfi  if. 

15,15 400 m  női   if.  

15,30 400 m   férfi  if.  

16,00 800 m  női  if. 

16,10 800 m  férfi  if. 

 

2014. február 16. (vasárnap) 

  

10,00 hármasugrás leány ifjúsági és junior női  (10,00 m festett gerenda) 

11,00 hármasugrás fiú ifjúsági és férfi junior  (12,00 m festett gerenda) 

12,20 távolugrás  női   

12,30 60 m gát  női és leány ief. 

 súlylökés   női 

12,45 60 m gát   férfi és fiú ief 

13,00 60 m   női  ief. 

súlylökés  női 

13,15 60 m   férfi  ief. 

13,30 60 m gát  női és leány D 

13,40 60 m gát  férfi  D 

13,30 súlylökés   férfi 

13,55 60 m   női   D 

14,00 60 m    férfi  D 

 távolugrás  férfi 

14,10 4x400 m  női  if. 

14,20 4x400 m  férfi  if. 

  



 

Időrend az összetett bajnoksággal együtt 

 

1. nap 

 

2014. február 15. (szombat) 

 

10,00  60 m   férfi   hétpróba  felnőtt 

10,10  60 m   férfi   hétpróba  junior 

10,15  60m   fiú   hatpróba  ifjúsági 

10,30  60 m gát  női   ötpróba  felnőtt, junior 

10,40  60 m gát  leány   ötpróba  ifjúsági 

10,40  távolugrás  férfi   hétpróba  felnőtt 

11,00 gyaloglás leány és női   ifjúsági és junior 

11,00 rúdugrás férfi  kezdő magasság 3,80 

11,15  magasugrás  női   ötpróba  felnőtt, junior, ifjúsági (A-B cs.) 1,30 és 1,51 

11,25  távolugrás  férfi   hétpróba  junior 

11,30 gyaloglás fiú és férfi   ifjúsági és junior 

12,30  távolugrás  fiú   hatpróba  ifjúsági 

11,40 súlylökés  férfi   hétpróba  felnőtt  

12,30 súlylökés  férfi   hétpróba  junior 

13,20  súlylökés  női  ötpróba  felnőtt, junior 

13,20 60 m  női  if. 

13,35 60 m   férfi  if.  

14,00 1500 m női  if. 

14,10 1500 m férfi  if. 

14,20  súlylökés  leány  ötpróba  ifjúsági 

 magasugrás  férfi   hétpróba  felnőtt, junior (A-B csoport 1,50 és 1,71) 

14,20 200 m  női  if. 

14,30 Rúdugrás női  kezdőmagasság 3,00 

14,45  távolugrás  női   ötpróba  felnőtt, junior  

14,45 200 m  férfi  if. 

15,15 400 m  női  if. 

15,20  súlylökés  fiú  hatpróba  ifjúsági 

15,30 400 m   férfi  if. 

16,00 távolugrás leány  ötpróba ifjúsági 

16,00 800 m  női  if. 

16,10 800 m  férfi  if. 

16,50  800 m   női   ötpróba  felnőtt, junior 

17,05 800 m  leány  ötpróba ifjúsági 

 

 

 

          

 

 

 

 



2. nap 

 

2014. február 16. (vasárnap) 

 

 

10,00  60 m gát   férfi   hétpróba  felnőtt  

10,00 hármasugrás  leány ifjúsági és női junior  (csak 10 m-es festett gerenda) 

10,15  60 m gát   férfi   hétpróba  junior 

10,25  60 m gát   fiú  hatpróba  ifjúsági 

10,40  magasugrás   férfi   hatpróba  ifjúsági (A-B) 1,40 és 1,61 

10,50  rúdugrás   férfi   hétpróba  felnőtt, junior (3,30 kezdőmagasság) 

11,00 hármasugrás fiú ifjúsági és férfi junior (csak 12 m-es festett gerenda) 

12,20 távolugrás  női   

12,30 60 m gát  női  ief. 

 súlylökés   női 

12,45 60 m gát   férfi  ief 

13,00 rúdugrás   férfi   hétpróba  felnőtt, junior (2,50 kezdőmagasság) 

13,00 60 m   női  ief. 

súlylökés  női 

13,15 60 m   férfi  ief. 

13,30 60 m gát  női   D 

 súlylökés   férfi 

13,40 60 m gát  férfi  D 

13,55 60 m   női   D 

14,00 60 m    férfi  D 

 távolugrás  férfi 

14,15 4x400 m  női  if. 

14,25 4x400 m  férfi  if. 

14,45  1000 m   férfi   hatpróba  ifjúsági 

15,00  1000 m   férfi   hétpróba  felnőtt, junior 

 

 

      

         MASZ Versenyiroda  

 


