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1. A verseny célja: 

Versenylehetőség biztosítása a gyermek korosztály számára a téli 

időszakban, teremverseny formájában az atletikus versenyszámok 

egyszerű feladataival. Tehetséget mutató iskoláskorú gyermekek 

kiválasztása az atlétikai szakosztályokba. 

 

2. A verseny rendezője: MOB, Sport XXI. Alapprogram, Kecskeméti 

Atlétikai és Rugby Club 

 

3. A verseny résztvevői: A régió egyesületeinek, iskoláinak U 11 (2007, 2008) 

és U 13 (2005, 2006) születésű versenyzői, akiket iskolájuk, egyesületük a 

nevezési feltételeknek megfelelően a határidőig benevez. 

 

4. Versenybíróság:  

 Versenyigazgató: Szloboda Mihály Alföldi Régió koordinátor 

 Elnök: Adamik Zoltán 

 Titkár: Galamb Istvánné 

 Technikai vezető: Simity László 

 

5. Nevezés: Nevezési határidő: 2017. december 13. 20,00 óra 



Nevezési díj nincs! 

 

Indulási szándék e-mailen:  

szloboda.mihaly@gmail.com címen, 

érdeklődni a +36/30889-5922 telefonszámon. 

 

6. Díjazás: Minden versenyző matricát kap, a korosztályok 1-3. helyezett 

csapatai éremdíjazásban részesülnek. 

 

7. Költségek: A rendezés költségeit a rendező fizeti, a MOB Sport XXI. 

támogatásából. 

 

8. Csapatösszeállítás:  

 U11: szabadon választható a nemek aránya.  

 U13: maximum 4 fiú kerülhet a csapatba. 

 Egyesületenként több csapat is indítható. 

 

 

9. Versenyszámok: 

 U11 

1) Sprint váltó. 

2) Helyből távolugrás. 

3) Medicin labda dobás előre. (1 kg) 

4) Medicin labda dobás hátra. (1 kg) 

5) Forma I. Akadálypálya. 

 

 U13 

1) Sprint váltó. 

2) Helyből ötösugrás. 

3) Medicin labda dobás előre. (2 kg) 

4) Medicin labda dobás hátra. (2 kg) 

5) Forma I. Akadálypálya. 

 

10.  Feladat leírások: 

1.) Sprint – váltó. U11 és U13 számára azonos feltételekkel. 

A verseny lebonyolítása: A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 

3m x 0,8m alapterületű területen áll fel a futás irányával megegyezően, 



egy oszlopban. A gyermekek tetszőleges sorrendben teljesítik a távot. 

Az első versenyző a rajtvonal mögött feláll és rajtjelre 

(rajthoz+startjelzés) állórajtból indul, a többiek a váltóbot/váltó 

eszköz átvétele után indulhatnak el. A kimért távot – a rajtvonaltól a 

fordítóig a legrövidebb úton, futva teljesíti a versenyző majd a fordító 

jel megkerülése után fut vissza. A csapat és a fordító jelzés 

megkerülésével hátulról történik a váltás. A következő versenyző 

mozgás közben kaphatja a váltóeszközt. Leváltott versenyző a sor 

végére áll. A soron következő versenyző a rajtvonalhoz előre lép, a 

többiek az erre kijelölt helyen várakoznak. A befutónál az utolsó 

versenyzőnek nem kell megkerülni a csapatát, csak át kell haladnia a 

rajt/célvonalon. A váltó utolsó tagja, megkülönböztető jelzést visel. 

Értékelés: Időmérés. 

Hibák: Fordító jelek megkerülésének elmulasztása1 hibapont = +1 

másodperc, ami a csapat mért időeredményéhez hozzáadódik. 

 

2./1) Helyből távolugrás. U11 részére.  

A verseny lebonyolítása: A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 

3m x 0,8m alapterületű területen áll fel az ugrás irányával 

megegyezően, egy oszlopban. Az első versenyző a rajtvonal mögött 

feláll és állásból indul majd fél guggolásból fél guggolásba szökken. A 

következő versenyző attól a ponttól indul, ahol a társa sarokkal talajt 

fogott. Leváltott versenyző a sor végére áll. A talajra érkezés pontos 

helyét, a versenybíró jelöli ki ahonnan a soron következő versenyző fog 

ugrani. A versenyszám során az elugrás helyéhez legközelebbi 

talajérintés kerül értékelésre. Kiindulási helyzet: vállszélességnél 

szűkebb oldal terpesz. Érkezés: páros lábra. Értékelés távolság mérés 

a rajtvonaltól az utolsó ugró sarkáig. (cm-es pontossággal) A 

végeredményt a csapat által teljesített összes táv határozza meg. 

Minden csapatnak két kísérlete van. A jobb eredmény számít. 

 

2./2) Helyből ötösugrás (váltott lábú) U13 részére.  

A verseny lebonyolítása: A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 

3m x 0,8m alapterületű területen áll fel az ugrás irányával 

megegyezően, egy oszlopban. Az első versenyző a rajtvonal mögött 

feláll és állásból indul majd, folyamatos váltott lábú szökdelést hajt 

végre. (ugróláb – lendítőláb – ugróláb – lendítőláb - befejezés páros 



lábra) Leváltott versenyző a sor végére áll. Minden versenyző a 

rajtvonal mögül ugrik. A talajra érkezés pontos helyét, a versenybíró 

jelöli meg. A versenyszám során az elugrás helyéhez legközelebbi 

talajérintés kerül jelölésre. Minden versenyzőnek 2 kísérlete van, 

amelyeket egymás után teljesít. Arra törekszik, hogy minél távolabb 

érkezzen. Az indulásnál legalább az egyik lábnak a rajtvonalnál a talajon 

kell lennie. Értékelés: A csapat által teljesített összes táv határozza 

meg. 

 

 

3.) Medicin dobás előre (két kezes alsó dobás előre)  

U11 1 kg, U13 2 kg 

A verseny lebonyolítása: A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 

3m x 0,8m alapterületű területen áll fel a dobás irányával 

megegyezően, egy oszlopban. Minden versenyzőnek 3 kísérlete van, 

amelyet egymás után teljesít. A nagyobb eredmény számít. A versenyző 

megközelítőleg vállszélességű oldal terpeszben áll fel a rajtvonalat 

jelölő vonal mögött. Kezek magas tartásban, labdával a kézben. A 

versenyző a labdát térdhajlítással magas tartásból a két láb közé 

leengedi, majd gyors térdnyújtással előre lendítve a legmesszebbre 

dobja. A kidobást követően az után lépés engedélyezett. Leváltott 

versenyző a sor végére áll. Minden versenyző a rajtvonal mögül dob. A 

labda talajra érkezés pontos helyét, a versenybíró jelöli meg. A 

versenyszám során a dobás helyéhez legközelebbi talajérintés kerül 

megjelölésre.  

Értékelés: A csapat által teljesített összes táv határozza meg. 

 

4.) Medicin dobás hátra (2 kezes fej felett dobás hátra)  

U11 1 kg, U13 2 kg 

A verseny lebonyolítása: A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 

3m x 0,8m alapterületű területen áll fel a dobás irányával 

megegyezően, egy oszlopban. Minden versenyzőnek 3 kísérlete van, 

amelyet egymás után teljesít. A nagyobb eredmény számít. A versenyző 

megközelítőleg vállszélességű terpeszben áll fel a rajtvonalat jelölő 

vonal mögött, háttal a dobás iránynak. Kezek magas tartásban, labdával 

a kézben. A versenyző a labdát térdhajlítással magas tartásból a két 

láb közé leengedi, majd gyors térdnyújtással fej fölé lendítve a 

legmesszebbre dobja. A kidobást követően az után lépés 



engedélyezett. Minden versenyző a rajtvonal mögül dob. A labda talajra 

érkezés pontos helyét, a versenybíró jelöli meg. A versenyszám során a 

dobás helyéhez legközelebbi talajérintés kerül megjelölésre.  

Értékelés: A csapat által teljesített összes táv határozza meg. 

 

5.) Forma I. Akadálypálya. U11 két kör, U13 három kör. 

A terem adta lehetőségek kihasználásával ügyességi akadálypályát 

alakítunk ki. (Szlalom futás, nagy szőnyegen átfutás, gátfutás…) 

A gyermekek tetszőleges sorrendben teljesítik a távot. Az első 

versenyző a rajtvonal mögött feláll és rajtjelre (rajthoz+startjelzés) 

állórajtból indul, a többiek a váltóbot/váltó eszköz átvétele után 

indulhatnak el. A váltó utolsó tagja, megkülönböztető jelzést visel. 

Értékelés: Időmérés. 

 

 

11. Lebonyolítás: két ugróhelyen (helyből távolugrás, helyből ötösugrás) és négy 

dobóhelyen, forgószínpad szerűen a sprint váltó után. A befejező 

versenyszám a Forma I lesz. 

 

12. Egyéb: A tornacsarnok küzdőterén csapatonként csak egy edző (kísérő) 

tartózkodhat! Hozzátartozók és kísérők a csarnok szélén, az erre kijelölt 

területen helyezkedhetnek el. 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2017. november 3.   

        Szloboda Mihály koordinátor 

 

 

 


