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A verseny célja:  1. Felmérni a Sport XXI. Program hatékonyságát, ösztönözni a 

szakosztályok utánpótlás nevelő munkáját. 
2. Versenyzési lehetőséget biztosítani mind a globális atlétikai 
képzéssel foglalkozó szakosztályok, mind a szakági műhelyek serdülő 
korosztályú versenyzői számára. 

Időpont: 2011. június 19. vasárnap 
Helyszín: Budapest, Puskás Ferenc Stadion 
Versenybíróság 
  Elnöke:     
  Elnökhelyettes:    

Technikai helyettes:    
Titkár:    

Formája: Fiú és leány csapatverseny  
Résztvevők: A szakosztályok serdülőkorú, igazolt versenyzői, akik 1996-98-ben születtek. 
Nevezés: 2011. június 13. hétfő  

Egy egyesület több csapatot is nevezhet! 
  A nevezési lap letölthető a honlapról. 
Jelentkezés: A verseny kezdete előtt 90 perccel. 
Versenyszámok:  Fiú: 100m / 300m / 800m / 3000m / 100 gát (84-8,50) / M / T/ R / S / D 

/ G / K / 3km gyaloglás/ 4x100 
Leány: 100m / 300m / 800m / 3000m / 100 gát (76-8,25) / M / T/ R / S / 
D / G / K / 3 km gyaloglás/4x100 

Csapat: - Nevezhető csak fiú vagy csak leány csapat is. 
- Egy csapat max. 13 főből állhat. 

  - Egy versenyző max. 2 egyéni és egy váltó számban versenyezhet. A két 
  egyéni szám közül csak az egyik lehet 300m-nél hosszabb versenytáv.  
Értékelés: - Az erre a versenyre kialakított és módosított ponttáblázatból 

- Az egyes versenyszámok pontjai összeadódnak és ez alakítja a végső csapat 
sorrendet, mely után a szakosztályok bajnoki pontot kapnak. 

Versenyforma: - A versenyen max. 13 versenyszámban lehet rajthoz állni. 
- Lehetőség van arra, hogy pl: 

- mind a 13 versenyszámban rajthoz álljanak, így versenyszámonként 1 fő/1 
versenyszám + a váltó realizálódik 

 - mind a 13 versenyző ugyan abban a versenyszámban versenyez + a váltó, így 13 
versenyző/1 versenyszám realizálódik 

 - 7 versenyző, 13 egyéni versenyszámban versenyez + a váltó, így 6 versenyző 
duplázik 

 - kevesebb versenyzővel is részt lehet venni, ezúttal nem tudnak mind a 13 egyéni 
versenyszámban pontot szerezni, de mivel a teljesítmény pontozódik, így is lehet 
magasabb pontszámot gyűjteni 

Technikai info: - Az ügyességi számokban 4 kísérlet van. 
Időrend: Az előnevezések ismeretében állítjuk össze és május végén a MASZ honlapon 
kommunikáljuk. 
Egyéb információ: A MASZ Elnökség utólagos döntése esetén – a NSI Sport XXI. program 
támogatása terhére, eredményességi támogatás nyújtható a verseny 1-6. helyezettjének. 
(utófinanszírozással, támogatási szerződés keretében: I. hely: 150e Ft, II.:140eFt, III.:130eFt, 
IV.:120eFt, V.: 110eFt, VI.:100eFt) 



 
 
 
 

Sport XXI. Serdülő Csapatbajnokság  
Budapest – 2011. június 19. vasárnap 

 
  

13.45 Kalapácsvetés fiú+lány   
14.00 100m gát if. fiú 

  Távolugrás leány A+B pálya 
  Rúdugrás fiú+leány   
  Gerelyhajítás leány   

14.15 100m   if. fiú 
  Magasugrás fiú/Apálya leány/Bpálya 

14.35 800m if. leány 
14.45 800m if. fiú 
15.00 300m if. lány 

  Diszkoszvetés fiú   
  Súlylökés leány   

15.15 300m if. fiú 
15.30 100m gát if. leány 

  Távolugrás fiú A+B pálya 
  Gerelyhajítás fiú   

15.45 100m if. leány 
16.00 3000m if. leány 
16.20 3000m if. fiú 

  Diszkoszvetés leány   
  Súlylökés fiú   

16.40 3000m gyaloglás if. fiú+lány 
17.00 4x100m if. leány 
17.10 4x100m if. fiú 

 


