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A bajnokság célja:  

a fedett pályás összetett bajnoki címek eldöntése, versenyzési lehetőség biztosítása. 

 

A bajnokság helye és ideje: 

Budapest – Syma Csarnok 2014. február 15-16. (szombat-vasárnap)   

 

Versenybíróság: 

elnök:                     Kopcsay Péter    

elnökhelyettes:        Gál-Pottyondy Anna   

technikai helyettes:  Erdélyi Ádám   

titkár:                       Schwartz-Nagy Attila    

 

A bajnokság versenyszámai:  
férfi felnőtt, junior hétpróba, ifjúsági hatpróba, női felnőtt, junior és ifjúsági ötpróba. 

             

Kezdőmagasságok: 

férfi rúdugrás felnőtt és junior:   2,5 m  

férfi magasugrás felnőtt, junior:  1,6 m 

            ifjúsági:  1,5 m 

női magasugrás :    1,3 m és 1,5 m 

A MASZ a kezdőmagasságok csökkentését nem engedélyezi! 

 

Résztvevők:  azok az érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyzők, akiket a szakosztályuk a  

           nevezési határidőig benevez. 

          A lebonyolíthatóság érdekében a MASZ az indulók számát korlátozhatja. Ezért csak azok a  

          nevezések kerülnek befogadásra, amelyek tartalmazzák a 2013-ben elért eredményt,    

          időpontját és helyét. Az elutasított nevezéseket február 10. (hétfő) 24:00 óráig a MASZ  

          honlapján közzé tesszük (www.masz.hu). 

 

Nevezés: 

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

Nevezési határidő: 2014. február 06.(!) (csütörtök) 24:00 óra 

A határidő után beérkezett nevezéseket nem fogadjuk el! 

Az egyéni versenyszámokra nevezés a helyszínen, 75 perccel a versenyszám kezdete előtt! 

 

Díjazás:  a győztes versenyzők elnyerik a „Magyarország 2014. évi Fedett Pályás Felnőtt, Junior  

   vagy Ifjúsági Összetett Bajnoka” címet. 

A bajnokság 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

 

Jelentkezés határidő:  

75 perccel a versenyszám kezdete előtt. 

 

Egyebek:  A bajnokság keretében a MASZ nyílt versenyt is rendez. A versenyszámokat és az időrendbe  

     illesztést a szakági referensek  igényfelmérése után később közöljük. 
 

 

 

 

 

http://www.masz.hu/


 

IDŐREND 

 

Fedett Összetett OB + Ifjúsági és Junior Fedett Gyalogló OB 

 

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 

11,15  magasugrás  női   ötpróba  felnőtt, junior, ifjúsági (A-B csoport) 

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,  

14,20  súlylökés  leány  ötpróba  ifjúsági 

14,15  magasugrás  férfi   hétpróba  felnőtt, junior, 

14,45  távolugrás  női   ötpróba  felnőtt, junior  

15,20  súlylökés  fiú  hatpróba  ifjúsági 

16,00 távolugrás leány  ötpróba ifjúsági 

16,50  800 m   női   ötpróba  felnőtt, junior 

17,05 800 m  leány  ötpróba ifjúsági 

 

 

 

 

Fedett Összetett OB 

 

2014. február 16. (vasárnap) 

 

 

  

10,00  60 m gát  férfi   hétpróba  felnőtt 

10,15  60 m gát  férfi   hétpróba  junior 

10,25  60 m gát  fiú  hatpróba  ifjúsági 

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

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

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

13,30  1000 m  férfi   hatpróba  ifjúsági 

15,00  1000 m  férfi   hétpróba  felnőtt, junior 


