
Magyarország Serdülő és Újonc 
Fedett Pályás Atlétikai Összetett Bajnoksága  

2016 
és nyílt  60m női, 60m gát női, súlylökés női valamint rúdugrás férfi/női, ifjúsági vagy idősebb korosztály számára 

 
A bajnokság célja:  

A fedett pályás összetett bajnoki címek eldöntése, versenyzési lehetőség biztosítása. 
 
A bajnokság helye és ideje: 

Budapest – Syma Csarnok 2016. 03. 05 - 06. (szombat - vasárnap)   
 
Versenybíróság: 

elnök:   Urr Anita  
elnökhelyettes:  Török Lilla 
technika:    Rózsa István 
titkár:   Hubacsek Dóra 

 
A bajnokság versenyszámai:  

leány és fiú serdülő : ötpróba,  
leány és fiú újonc : négypróba. 

    
Résztvevők:  azok az érvényes versenyengedéllyel rendelkező serdülő és újonc versenyzők (nyílt számokban 

idősebbek, kivéve súlylökés), akiket sportszervezetük a nevezési határidőig a bajnokságra benevez, és 
nevezését a MASZ elfogadja 

 

Nevezés:  Kizárólag a MIR-ben lehetséges! 
    Nevezés kezdete: 2016.02.22., 00:00 
    Nevezés lezárása:  2016.02.29., 23:59 

Helyszíni nevezés nincs! 
Az elfogadott nevezéseket 2016. március 1. (kedd). 12:00 óráig a MASZ honlapján közzé tesszük. 
 
Nevezési díj:  serdülő és újonc:       600.-/ versenyszám   
   rúdugrás minden korosztály:   1000.-/ fő  
   60 m női, 60m gát, női, súlylökés női: 1000.-/fő  (fizetés számla ellenében átutalással) 
 
Díjazás:  A győztes versenyzők elnyerik a „Magyarország 2016. évi Fedett Pályás Serdülő, vagy Újonc 

Összetett Bajnoka” címet. 
A bajnokság 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül. 

 
Jelentkezés határidő:  

legkésőbb 75 perccel a versenyszám kezdete előtt lezárul. 
 
Kezdőmagasságok: 

magasugrás  serdülő fiú :  1.20  és  1.32 m 
serdülő leány: 1.15  és  1.24 m 

magasugrás  újonc fiú: 1.15  és  1.27 m 
újonc leány:  1.10  és  1.22 m  
 

Nevezési szint: nyílt rúdugrás férfi:  3.80 m 
    női:    2.80 m 
    Szintteljesítés kezdete: 2014.01.01. 

60 m -en maximum 2 előfutamot rendezünk, ahol a nevezettek közül a legjobb 16 idei fedett pályás 
eredménnyel rendelkező versenyző állhat rajthoz. 
 
A magasugró számok 2 ugródombon kerülnek megrendezésre. 
A MASZ a kezdőmagasságok csökkentését nem engedélyezi! 

 



11:00 60 m gát (76,2 - 12,50 - 8,00)               serdülő    leány       ötpróba

11:30 60 m gát (76,2 - 12,00 - 7,75)             újonc leány        négypróba

11:40 távolugrás „A” csoport serdülő leány ötpróba

11:55 60 m gát felnőtt, junior, ifjúsági női, leány nyílt if.

12:00 magasugrás „A” és „B” csoport újonc leány négypróba Kezdőmagasságok: 1.10 és 1.22 m (1.10 - 1.13 - 1.16 - 1.19 - 1.22 - 1.25 -)

12:00 Rúdugrás felnőtt, junior, ifjúsági nő, leány

12:05 60 m felnőtt, junior, ifjúsági női, leány nyílt ef.

12:40 távolugrás „B” csoport serdülő leány ötpróba

12:40 súlylökés „A” csoport       serdülő leány        ötpróba  

13:00 60 m felnőtt, junior, ifjúsági női, leány nyílt döntő

13:30 súlylökés felnőtt, ifjúsági női, leány nyílt

13:40 távolugrás újonc leány négypróba

súlylökés „B” csoport       serdülő leány        ötpróba

14:45 súlylökés       újonc  leány        négypróba

14:45 magasugrás „A” és „B” csoport serdülő       leány ötpróba Kezdőmagasságok: 1.15 és 1.24 m (1.15 - 1.18 - 1.21 - 1.24 - 1.27 - 1.30 -)

15:45 600 m serdülő leány ötpróba

15:45 eredményhirdetés újonc leány négypróba

16:00 eredményhirdetés serdülő leány ötpróba

11:00 60 m gát (76,2 - 12,50 - 8,00)               serdülő    fiú ötpróba

11:30 60 m gát (76,2 - 12,00 - 7,75)             újonc fiú négypróba

11:40 távolugrás „A” csoport serdülő fiú ötpróba

12:00 magasugrás „A” és „B” csoport újonc fiú négypróba Kezdőmagasságok: 1.15 és 1.27 m (1.15 - 1.18 - 1.21 - 1.24 - 1.27 - 1.30 -)

12:00 Rúdugrás felnőtt, junior, ifjúsági férfi, fiú 

12:40 távolugrás „B” csoport serdülő fiú ötpróba

12:40 súlylökés „A” csoport       serdülő fiú ötpróba

13:40 távolugrás újonc fiú négypróba

súlylökés „B” csoport       serdülő fiú ötpróba

14:45 súlylökés       újonc  fiú négypróba

14:45 magasugrás „A” és „B” csoport serdülő       fiú ötpróba Kezdőmagasságok: 1.20 és 1.32 m (1.20 - 1.23 - 1.26 - 1.29 - 1.32 - 1.35 -) 

15:45 1000 m serdülő fiú ötpróba

15:45 eredményhirdetés újonc fiú négypróba

16:00 eredményhirdetés serdülő fiú ötpróba

Időrend 2016.03.05. szombat

Időrend 2016.03.06. vasárnap

Egyéb információk

A távolugrás csoportbeosztása a létszám arányában változhat.

A csoportok kezdőmagassága a helyszínen megváltoztatható.

Gátfutás első két időfutamának résztvevői

Gátfutás további időfutamainak résztvevői

Gátfutás első két időfutamának résztvevői

Gátfutás további időfutamainak résztvevői



11:00 60 m gát (76,2 - 12,50 - 8,00)               

11:40 távolugrás „A” csoport

12:40 távolugrás „B” csoport

12:40 súlylökés „A” csoport       

13:40 súlylökés „B” csoport       

14:45 magasugrás „A” és „B” csoport

15:45 600 m / 1000 m

16:00 eredményhirdetés

11:30 60 m gát (76,2 - 12,00 - 7,75)             

12:00 magasugrás „A” és „B” csoport

13:40 távolugrás

14:45 súlylökés       

15:45 eredményhirdetés

Újonc

Korcsoportra bontott időrend

Serdülők


