
 

 

Az Atlétikai Club Bonyhád és Bonyhádi Petőfi S. Evang. Gimnázium Atlétikai Centruma várja 

iskolák, egyesületek lelkes versenyzőit a téli versenyidőszakban! 

 

A versenysorozat célja:  

- a gyerek korosztály részére verseny lehetőség biztosítása a téli időszakban 

- az éves felkészülés monotóniájának megtörése 

- az egyesületi csapatszellem erősítése  

- a gimnázium nagyhírű testnevelőjéről való megemlékezés 

  

A versenyek ideje.  I. ford.: 2014. január 11.,  

II. ford:: 2014. február  22.,    

III. ford.: 2013. március 08.  

 

Helyszíne:   Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Atlétikai Centruma 

   (megközelíthető a Bajcsy-Zs. utcai parkolóból) 

 

Rendezője:  Bonyhádi Petőfi S. Evang. Gimnázium és az Atlétikai Club Bonyhád 

 

Résztvevők:  a 2002-2004-ben született tanulók, akiket testnevelőjük, vagy egyesületük 

benevez ( a 2004 után születetteknek is van lehetősége a versenyre, ők a 2004-

as születésűekkel kerülnek értékelésre) 

 

Versenyszámok:  60 m gátfutás, 60 m síkfutás, 300 m síkfutás, 600m síkfutás 1000 m síkfutás, 

távolugrás, magasugrás, súlylökés, 4x300 m-es váltófutás 

 

Díjazás: Egyéni verseny: 

Nemenként, évjáratonként éremdíjazás 

  

Csapatverseny:  

 A versenyenként a legjobb csapat ajándékcsomagot kap 

  

A versenysorozat végén a három verseny alapján legeredményesebb csapat   

ajándék jutalomban részesül és elnyeri a névadóról elnevezett vándorserleget  

 

Jelentkezési határidő: minden verseny előtti szerda 24.00-ig (I. jan. 08.., II. feb. 19., III. márc. 05.) 

 

Jelentkezés módja: írásban a bonyhadatletika@gmail.com  email címre  

 

Nevezési díj:  800Ft/fő versenyszámtól függetlenül 
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Indulási korlátozások:  egy versenyző 2 egyéni és a váltó számban indulhat 

 A csapatversenyben a nevezéskor megjelölt max. 7 fiú 7 lány vesz részt. A 

csapat összeállítás versenyenként változhat. Egy csapat indulhat kevesebb 

fővel is. Pontszámítás: 1-8 helyig 10-8-6-5-4-3-2-1 pont. 

 

Egyebek: - szöges cipő használata megengedett (max. 7mm) 

- öltözésre a bejárat utáni öltőzőkben van lehetőség, emeleten lányok, algasor - 

- fiúk, az öltözőben értékmegőrzésre nincs lehetőség  

- büfé a helyszínen üzemel 

- a küzdőtéren tilos az ital és ételfogyasztás! 

 

Információ:   Scheidler Géza (schgesa@gmail.com vagy 06-20-8246991) 

 

Időrend: 

9.40 60 m gátfutás lányok  

9.50 60 m gátfutás fiúk  

10.00 távolugrás 10 éves fiúk 

 távolugrás 10 éves lányok 

10.10 60 m-es síkfutás 12 éves fiúk ief.,  

távolugrás 11 éves fiúk 

távolugrás 11 éves lányok 

10.15 60 m-es síkfutás 12éves lányok ief.,  

10.20 60 m-es síkfutás 10 éves fiúk ief. 

10.25 60 m-es síkfutás 10 éves lányok ief. 

10.50 távolugrás 12 éves fiúk  

 távolugrás 12 éves lányok  

 60 m-es síkfutás 11 éves fiúk ief. 

10.55 60 m-es síkfutás 11 éves lányok ief. 

11.10 60 m-es síkfutás döntők fiúk 

11.20 60 m-es síkfutás döntők lányok 

11.30 300 m-es síkfutás időfutamok 10-11-12 éves fiúk 

 magasugrás 12-11-10 éves fiúk 

 magasugrás 12-11-10 éves lányok 

 súlylökés 12-11-10 éves fiúk 3kg 

 súlylökés 12-11-10 éves lányok 2kg 

11.50  300 m-es síkfutás időfutamok 10-11-12 éves lányok 

12.10  600 m-es síkfutás időfutamok 10-11-12 éves fiúk 

12.30  600 m-es síkfutás időfutamok 10-11-12 éves lányok 

12.50  1000 m-es síkfutás időfutamok 10-11-12 éves fiúk 

13.15  1000 m-es síkfutás időfutamok 10-11-12 éves lányok 

13.35  4x300 m-es váltófutások 

 

Eredményhirdetés folyamatosan 

 

Az időrend a jelentkezők létszámától függően változhat! 

Sikeres és élmény gazdag versenyzés reményében: 
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