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Sport XXI. Alapprogram 

 
U11 és U13 korosztályok 2016. évi versenyrendszerének általános 

tudnivalói 

 

1. A versenyprogram célja:  

- regionális szinten, egész éven keresztül tartó motivációt és 

versenylehetőséget biztosítani a gyermek korosztály számára. 

 

2. Résztvevői:  

- az atlétikai szakosztályok és velük szoros kapcsolatban álló oktatási 

intézmények 9-10 éves (2006 és 2007-ben született U11-es korosztály) és 

11-12 éves (2004 és 2005-ben született U13-as korosztály) gyermekkorú 

tanítványai. 

 

3. Régiók:  

 

Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron – Vas – Zala  

Dél-Dunántúl: Somogy – Baranya - Tolna  

Közép-Dunántúl: Komárom-Esztergom – Fejér - Veszprém  

Dél-Alföld: Bács-Kiskun – Csongrád - Békés  

Észak-Alföld: Jász-Nagykun-Szolnok – Hajdú-Bihar – Szabolcs-Szatmár  

Észak-Magyarország: Nógrád – Heves – Borsod-Abaúj-Zemplén  

Közép-Magyarország: Budapest - Pest megye 

 

4. Régiós koordinátorok: 

Nyugat-Dunántúl:   Farkas Roland 

Dél-Dunántúl:   Scherer Tamás 

Közép-Dunántúl:   Tölgyesi Előd 

Közép-Magyarország:  ifj. Tomhauser István 

Észak-Magyarország:  Soós Istvánné 

Észak-Alföld:   Nagy Tibor 

Dél-Alföld:    Vaszkán Gábor 
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5. Versenynaptár: 

A sportszakmai év 2016. január 01.-től 2016. december 31.-ig tart. 

 

A 2016. évi Sport XXI. versenynaptár tartalmazza a különböző típusú (terem, 

mezei és pálya) versenyek megrendezésére ajánlott aktuális hétvégi 

időpontokat. 

2016.  Január 16 - 31.  Terem 1. 

 Márc. 19 – ápr. 2.            Mezei 1.  

 Április 23 – május 1. Pálya 1. 

 Szept. 24. – okt. 2.   Pálya 2. 

 Okt. 21 – nov. 6.            Mezei 2.  

 December 3 – 11.            Terem 2. 

A versenyprogram finanszírozása a régiókhoz eljuttatott keretösszegen 

keresztül történik. A koordinátorok feladata a helyszínek kijelölése, a 

kiírások, jegyzőkönyvek és beszámolók szakszerű elkészítése az egységes 

sablon alapján. 

Célszerű a régióban lévő valamennyi megyében sporteseményt rendezni. 

Ezáltal jobban megoszlanak az utazási költségek és bevonhatók a MASZ 

Kölyök Atlétikai programjában részt vevő iskolák tanulói a helyi 

versenyeken. 

 

A pálya 1. és 2. versenyek mellett tervezünk egyéni nyílt versenyeket, főként 

az U 13 korosztálynak.  

 

2016.  04.30.  Savaria Kupa / s-d-k /                Szombathely 

           05.10.  Nyílt Gyermekverseny                Békéscsaba 

           05.21.  MVSI Kupa I.                                Miskolc 

06.11.  Ki a leg…                                      Zalaegerszeg 

           06.11.  Nemzetközi Gyermekverseny    Debrecen 

           09.16.   Nyílt Gyermekverseny                Szekszárd  

 09.16.  Nyílt Gyermekverseny                Veszprém 

10.08.  Bp. Nyílt Gyermek bajnokság     Margitszigeti Stadion   
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6. A versenyrendszer felépítése 

A Sport XXI. Alapprogram U11 és U13 korosztályos versenyei 

csapatversenyek.  

a. A csapatok 

- 8 fős csapatok. U11-es korosztálynál nemenként tetszőleges elosztással. 

U13-as korosztálynál a csapattagok közül legfeljebb 4 fő lehet fiú 

- A csapat összetétele kényszer hatására (betegség, sérülés, fluktuáció 

stb.) versenyenként változhat. A sportszakmai célok elérése érdekében 

(a korai szakág vagy versenyszám választás és egyoldalú/egysíkú 

felkészítés elkerülése) javasolt egész évben azonos összetételben 

versenyeztetni a csapatokat. 

- Egy szakosztály több csapatot is indíthat. 

- Adott versenyen csapatba nem kerülő gyermekek más szakosztályok 

tanítványaival un. vegyes csapatot alkothatnak. 

- A versenyek előtt a régiós koordinátor által összeállított versenykiírásnak 

megfelelően a csapatokat előre nevezni kell. 

- Versenyengedéllyel kell rendelkezniük a versenyeken résztvevő U 13 

korosztálynak. A Sporttörvény előírásai és a MASZ elnökének vállalása 

/létszámnövelés/ miatt. Elnökségi döntés alapján az U 13 alatti 

korosztályok versenyengedélye térítésmentes. 

b. A versenytípusok 

Terem versenyek 

2016. január 1.-én kezdődő sportszakmai évben 2 terematlétikai verseny 

kerül megrendezésre a program keretén belül.  

- mindkét korosztálynak versenyenként 5-5 versenyszám. 

- versenyszámok kiválasztása a rendelkezésre álló gyakorlatanyag 

halmazból (1.sz. melléklet: Terematlétikai versenyek U11-U13, 2015) a 

régiós koordinátor által kerül kiválasztásra. Kötelező mindegyik 

versenyszámcsoportból (Futások, Ugrások-szökdelések, Dobások) egy-

egy versenyszám megrendezése. A további kettő versenyszám 

kiválasztása tetszőleges, de ezek is más –más csoportból kerüljenek ki. 

- javasolt, hogy az év két terem versenyén ne ismétlődjenek a 

gyakorlatok. 

Mezei versenyek 

Régiókként egy-egy tavaszi és őszi mezei futó verseny kerül megrendezésre 

A régiós koordinátorok a kiírásban meghatározzák a lebonyolítás módját – 

együttes rajt, időmérés vagy helyezés alapján döntenek a sorrendről, stb. 

- klasszikus tömegrajtos mezei futó verseny 

- lebonyolítás és értékelés a 2. sz. melléklet alapján 
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Pálya versenyek 

Mindkettő korosztály számára az oktatási intézményekben folyó tanítási 

időszakhoz igazodóan a sportszakmai év során (április és szeptember 

hónapokban) összesen 2 pálya verseny kerül megrendezésre. 

- a pályaversenyek lebonyolítási módját, általános tudnivalóit, a 

gyakorlatanyag éves elosztását és a gyakorlatok leírását a 3.sz. 

melléklet: Pályaversenyek U11. és a 4.sz. melléklet: Pályaversenyek U13. 

tartalmazza. (Mellékelve a versenyszámok pontérték táblázatai!) 

 

c. Díjazás  

Regionális versenyeken az első három helyezett csapat érem díjazásban 

részesül. Minden induló csapat valamennyi tagja matricát kap. 

Az éves teljes versenyprogram lebonyolítása után a szakosztályok részvételi 

és versenyrendezési aktivitásának figyelembe vételével a MOB/MASZ 

szakosztályi támogatásában differenciáltan és arányosan megjelenik az 

éves teljesítményt értékelő anyagi elismerés. Ezek a források a programmal 

összefüggő kiadások, többek között a jelentős utazási terhek 

csökkentésére szolgálnak. 

 

Zalaegerszeg, 2016. január 15. 

 

Összeállította:   Kámán Ferenc MASZ SPORT XXI. Koordinátor 


