
 

MVSI KUPA  

GYERMEK ATLÉTIKAI VERSENYE 

 

A verseny rendezője:  Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit, Közhasznú Kft. 

 

 

A verseny helye, időpontjai: Miskolci Atlétikai Centrum 

 II. forduló: 2017. szeptember 30. szombat 11.00 óra  

 

A verseny célja:  - sportág népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a gyermek 

korcsoport számára,  

  - gyermekek felmérése a Sport XXI versenysorozatra. 

  - tehetséges gyerekek kiválasztása a Miskolci Sportiskola 

atlétikai szakosztálya számára. 

Védnök: Illyés Miklós a Miskolci Sportiskola igazgatója 

A verseny elnöke:  László István 

Elnökhelyettes:  Tigyi József 

Titkár: Németh Bence 

Technikai vezető: Zámbori Zoltán 

 

A verseny résztvevői:   - Meghívott és benevezett szakosztályok 2005-2006-2007-2008-

ban született gyermek korcsoportos versenyzői. 

- A miskolci általános iskolák tanulói és a Miskolc Városi 

Sportiskola versenyzői, akik 2005-2006-2007-2008-ban 

születtek. 

 

Nevezés:  - Tájékoztató jellegű egyéni és váltó előnevezéseket kérjük 

szeptember 25. (hétfő) 24.00-ig elküldeni a 

lacipitu@gmail.com címre. 

- A helyszínen a verseny előtt 30 perccel,  

- Indulás saját felelősségre. 

- Nevezési díj egy versenyszám esetében 500 Ft, két 

versenyszám esetében 900 Ft, három versenyszám esetében 

1200 Ft.  

- Miskolci tanulóknak nincs nevezési díj. 

 

Díjazás:  - 1-3 helyezett versenyzők évjáratonként érem díjazásban 

részesülnek. 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:lacipitu@gmail.com


Versenyszámok:  

- 2005-ben született fiú és leány versenyzőknek: 60 m, 60 m gát, 300 m, 1000 m, 

távolugrás, magasugrás, kislabhajítás. 

- 2006-2007-ben született fiú és leány versenyzőknek: 60 m, 60 m gát, 600 m, 1000 m, 

távolugrás, magasugrás, kislabhajítás. 

- 2008-ban született fiú és leány versenyzőknek: 60 m, 600 m, távolugrás, 

kislabhajítás. 

- A 2005-2006-2007-es születésű azonos nemű csapatok 4x50 m-es szembe 

váltófutása.  

 

Egyéb:  

- 2005-2006-2007-ben született versenyzők egy versenyen maximum 3 

versenyszámban indulhatnak. 

- A 2008-ban született versenyzők maximum 2 versenyszámban indulhatnak. 

- 2005-2006-2007-ben született versenyzők a két hosszabb futószám közül csak az 

egyikben állhatnak rajthoz, 2005-ben születettek 300 m-en, vagy 1000 m-en, 2006-

2007-ben születettek 600 m-en, vagy 1000 m-en. 

- Magasugrásnál - a fiúknál és a lányoknál egyaránt - a kezdő magasság 100 cm. 

- Gáttávolság 2005-2006-ban születetteknél 11,50 – 7,25 – 12,25; gátmagasság 68 cm. 

Gáttávolság 2007-ben születetteknél 11,00-7,00-14,00; gátmagasság 68 cm. 

- Távolugrásnál az elugrás 60 cm-es ugrósávból, mérés nyomtól nyomig történik. 

- Távolugrásban és kislabhajításban 8-as döntőt rendezünk.  

- A verseny időrendje tájékoztató jellegű, attól eltérést a versenybíróság elrendelhet. 

- Elsődlegesen azok a tanulók induljanak, akik a későbbiekben atletizálni akarnak!!! 

- Olyan tanuló, aki már más sportágban versenyez, lehetőleg ne induljon!! 

- További információ megtekinthető a www.mvsi.hu weblapon. 

- 2009-ben született tanulók versenyen kívül indulhatnak a 2008-ban születettek 

versenyszámaiban. Nekik a nevezésnél diákigazolvány bemutatása kötelező! 

 

http://www.mvsi.hu/


 

IDŐREND 

 Fiúk   Leányok 
11.00  Kislabhajítás 

I. dobóhely (2005-2006) 

II. dobóhely (2007-2008) 

 11.00  Távolugrás  

I. távolugróhely (2005-2006) 

II. távolugróhely (2007-2008) 

11.00 Magasugrás (2005-2007) 

 

 12.10 60 m gátfutás előfutamok 

(2005-2007) 

11.50 60 m gátfutás előfutamok 

(2005-2007) 

 13.00 60 m síkfutás előfutamok 

(2005-2008) 

12.30  60 m síkfutás előfutamok 

 (2005-2008) 

 13.30 Kislabhajítás 

I. dobóhely (2005-2006) 

II. dobóhely (2007-2008) 

13.00  Távolugrás  

I. távolugróhely (2005-2006) 

II. távolugróhely (2007-2008) 

 13.40 Magasugrás (2005-2007) 

 

 

14.00 60 m gátfutás döntő 

(2005-2007) 

 13.50 60 m gátfutás döntő 

(2005-2007) 

14.25 60 m síkfutás döntő 

(2005-2008) 

 14.15 60 m síkfutás döntő 

(2005-2008) 

14.45 600 m időfutamok (2006-2007-

2008) 

 14.35 600 m időfutamok (2006-2007-

2008) 

15.10  300 m időfutamok (2005)  15.05 300 m időfutamok (2005) 

15.25 1000 m időfutamok (2005-2007)  15.15 1000 m időfutamok (2005-2007) 

15.40 4x50 m szembe váltó 

időfutamok 

(2005-2007) 

 

 15.35 4x50 m szembe váltó 

időfutamok 

(2005-2007) 

 

I. távolugróhely – cél melletti 

II. távolugróhely – rajt melletti 

I. dobóhely – egyetemhez közeli dobóhely 

II. dobóhely – tapolcai úthoz közeli dobóhely 


