
Észak-Alföld Régió Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 
2012. december 2.-én vasárnap 10. 30 

Nyíregyháza Atlétikai Csarnok 
 
I. Verseny célja:   Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában sportoló gyermek  

    korosztály számára.   
A szeptemberben indult Sport XXI. Alap Program versenyrendszerének tesztelése.  
 

II. Verseny időpontja, helye: 2012. december 2.-én vasárnap 10. 30 
Nyíregyházi  Főiskola, Atlétikai Csarnok 
 

III. Verseny rendezője:   Nemzeti Sport Intézet /Sport XXI Alap Program, MASZ 

IV. Verseny lebonyolítója:  Bihari Atléta Bírók Sportegyesülete, és a Nyírsuli   
     Versenyigazgató: Vas László, Nyírsuli, szakágvezető edző 
     Régiós koordinátor: Nagy Tibor 

V. Verseny résztvevői:  Gyermek korcsoportú (9-10) és (11-12) éves gyerekek, akiket iskolájuk, egyesületük 
a nevezési feltéteknek megfelelően határideig benevez. 

VI. Versenyszámok:  A MASZ által összeállított öt terematlétikai versenyszám.    
    Versenyszámok a mellékletben találhatóak. 

Tervezett időrend: 
10:30 Regionális egyesületek csapatai 11-12 évesek (2000, 2001) 

   9-10 évesek (2002, 2003)    
12.30-13.00 Regionális egyesületek csapatainak tervezett eredményhirdetése 
 
A versen lebonyolításánál az U13 kezdi a versenyt és utána meg az U11 folytatja, de 
minden versenyszámot lebonyolít a két korcsoport, és utána jön a következő 
versenyszám. 
 

VII. Nevezés, jelentkezés:  Nevezési határidő: 2012. november 28. 
Nevezni e-mailen a gatedzo@freemail.hu  információ: Nagy Tibor 30/92 50 336  
8 fős csapatokat kell benevezni.  
Csapatokat vegyesen kell összeállítani, de egy csapatban maximum 4 fő fiú lehet 
az U13 korosztálynál, az U11-nél pedig tetszőleges lehet a részvétel akár nyolc lány 
is lehet . Egy egyesület/iskola több csapatot is indíthat. Jelentkezést a verseny 
napján 1 órával a versenyszám befejezése előtt lezárjuk. Jelentkezés érkezéskor a 
csarnokban elhelyezett regisztrációs helyen, versenyjegyzőkönyveket érkezéskor 
folyamatosan itt adjuk át a kísérőknek. Az indulási jogosultságot itt ellenőrizzük. 
Egyesületi, iskolai összesítőt és diákigazolványokat a csapatok hozzák magukkal. 

Nevezési díj nincs! 
VIII. Díjazás:    Minden egyes résztvevőt, a verseny végén oklevéllel díjazzuk. A csapat 1.-3.  

    helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

IX. Költségek:   A rendezés költségeit a rendező fizeti, a MASZ Sport XXI. támogatásából.  
                                              az összes többi felmerülő költséget a résztevők fizetik. 

X. Egyéb, verseny tudnivalói: 
Öltözési lehetőség az iskola csarnokának épületében van. 
A versenyszámok párhuzamosan kerülnek lebonyolításra. Egyszerre legfeljebb 8 
csapatversenyez. 
A versenyre a csapatok felelőssége hogy a gyerekek érvényes orvosival 
rendelkezzenek, csak olyan gyereket hozzanak, akik egészségesek és 
versenyezhetnek. Egységes mez viselése kötelező. Befutóknak jelzőszalag!!! 
Kizárólag csapatértékelés van. A csapatok össz-pontszáma az egyes 
versenyszámban elért helyezések összeadásával alakul ki. A legkevesebb pontot 
elérő csapat nyer. 

     A csapatvezető edzőknek testnevelőknek 10.00-kor technikai értekezletet tartunk, 
     melyen részvétel kötelező, itt ismertetjük a lebonyolítás rendjét. 
     1. számú melléklet a versenyszámok 
 

Nagy Tibor 
             koordinátor 

 


