
       

 

Sport XXI Alapprogram 

Budapest-Pest megye Kelet-Nógrád megye (ÉMR) 

Pályaverseny I.  

2017. április 30. 

1. A verseny célja:   Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban/iskoláiban 
 sportoló gyermek korosztály számára.  
 
2. A verseny résztvevői:   Az atlétikai szakosztályok és velük szoros kapcsolatban álló oktatási intézmények 9-
 10 éves (2007 és 2008-ban született U11-es korosztály) és 11-12 éves (2005 és      
 2006-ban született U13-as korosztály) gyermekkorú tanítványai, akiknek a 8 fős     
 csapatát határidőre benevezik  
 
3. A versenyen résztvevő szakosztályok az új területi felosztás szerint: 

   Budapest:  IX., X., XV., XVII, XVIII., XIX., XX, XXI., XXIII kerület 
   Pest megye Duna bal partján lévő települések (pl.: Dunakeszi) 
   Nógrád megye 

 
4. Verseny rendezője:   Gödöllői Egyetemi Atlétika Club 
 

5. Verseny időpontja,helyszíne:                 2017.április 30. (vasárnap) 
 Gödöllő, Egyetemi Atlétika Pálya, 2100 Gödöllő, Páter K. utca 1. 
 
6. Versenybíróság:  Elnök:  Kovács Zoltán 
 Főtitkár:  Kovács Gábor 
 
7. Részvételi szabályozás: U11 

    I. A 8 fős csapat minden tagja részt vesz az összes megrendezendő  
   versenyszámban  
   II. Egy csapat, egy egységként versenyez.  

   III. Minden versenyző, minden eredménye számít a végeredményben.  
   U13 
   I. A 8 fős csapat minden tagja részt vesz az egyéni és a váltó versenyben.  
   II. Minden gyermeknek 4 egyéni versenyszámban + a váltóban kell  
   versenyeznie.  

   III. A versenyző szabadon választhat a hat egyéni versenyszámból.  

   IV. Minden szakágból egy versenyszámban kötelező indulni.  
 
8. Nevezési Határidő:   2017.április 25. kedd 24:00 
 e-mailben : zoltan.zk.kovacs@gmail.com 
 U11:  8 fős csapatot kell nevezni, a csapattagok neveivel  
 U13:  8 fős csapatot kell nevezni, a csapattagok neveivel, születési éveivel,  
            és 4 tetszés szerint kiválasztott versenyszámmal, 4 fiúnál több nem     
           lehet a csapatban 
 
9. Díjazás:   Minden csapattag matrica díjazásban részesül. Az 1-3. csapatok érmet  
 kapnak. 



 
10. Általános szabályok és a versenyszámok részletes leírása: 
 https://atletika.hu/hu/szakmai-cikkek/2017/sport-xxi-program-2017-evi-tudnivaloi 
 
11. Versenyszámok, időrend:  
 

U11 
 Jelentkezés:  9:00-ig 
 Verseny kezdete: 9:30 
 Eredményhirdetés: 11:15 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lebonyolítás: A megszokott rotációs tábla szerint. A vetés a "KA" programban megtalálható füles diszkosszal lesz. 

U13 
 Jelentkezés :  11:00-ig 
 Verseny kezdete: 11:30 
 Eredményhirdetés: 12:15  

 

Versenyszám csoportok 
Pálya1. 

Április 

Futó 

8x50m 

60m gát 

2000 m 

Célba ugrások 
Magasugrás 

Hármasugrás váltott lábon 

Célba Dobások 
Kislabda hajítás 

Kalapácsvetés 

A 8x50m-es váltó a pálya adottságai miatt , szembeváltóként kerül megrendezésre!!  
A váltás ugyan úgy történik, mint az U11 korosztály sprint váltójánál. 

Lebonyolítás:  I. Versenyszám:  8x50m-es szembeváltó 
              II. Csapatok fele magasugrással kezd, többi csapat az állóképességi szám kivételével megcsinálja a  
 többi versenyszámot . ( A magasugrás kezdőmagasságát a helyszínen állapítjuk meg! ) 
  III. 2. kör fordítva  
  IV. 2000 m 
Egyebek:  

  - Az értékek megőrzéséről a csapatok gondoskodnak 
  - A versenyen szöges cipőt nem lehet használni! 
  - A parkolás az egyetemi sportcsarnok ( ahol a téli teremverseny volt) parkolójában lehetséges! 
 
Kovács Zoltán 
KöMR koordinátor 

Versenyszám 
csoportok 

Pálya1. 

Április 

Futó 

Sprint-Szlalom váltó 

Sprint váltó 

800m akadály 

Célba ugrások 
Távolugrás 

Hármasugrás 

Célba Dobások 
Vetés 

Kislabda hajítás 


