
Magyarország Felnőtt, Junior és Ifjúsági Fedettpályás Atlétikai Összetett Bajnoksága 
2018 

 
 

A bajnokság célja:  
a fedettpályás összetett bajnoki címek eldöntése, versenyzési lehetőség biztosítása. 

 
A bajnokság helye és ideje: 

Budapest – BOK (volt Syma) Csarnok 2018. február 10-11. (szombat-vasárnap).  
 
Versenybíróság: 

Elnök:    Kopcsay Péter 
  Elnökhelyettes:  Solymossy Attila 
  Technika:  Rózsa István 

Titkár:   Hubacsek Dóra 
 
A bajnokság versenyszámai: 

férfi :  felnőtt, junior hétpróba, 
ifjúsági hatpróba, 

női : felnőtt, junior és ifjúsági ötpróba. 
 
Kezdőmagasságok: 

férfi rúdugrás felnőtt és junior:  A  csoport:  300 — B  csoport:  240 
férfi magasugrás felnőtt, junior:  A  csoport:  165 — B  csoport:  138 
fiú ifjúsági:    A  csoport:  155 — B  csoport:  131 
női magasugrás felnőtt és junior: A  csoport:  149 — B  csoport:  128 
leány ifjúsági:    A  csoport:  143 — B  csoport:  125 
 
A MASZ a kezdőmagasságok csökkentését nem engedélyezi! 

 
Résztvevők: azok az érvényes versenyengedéllyel (MIR) rendelkező versenyzők, akiket a szakosztályuk a nevezési 
határidőig benevez. 
 
Nevezés:  

   Nevezés indul:  2018.01.29. 00:00 
   Nevezés zárul:   2018.02.05. 23:59 

 
  A nevezési listát a versenyiroda február 6. (kedd) 12:00 óráig a MASZ honlapján közzéteszi.  
  Helyszíni nevezés nem lehetséges! 
 
 
Nevezési díj: korosztályonként a szabályzat szerint.  
 
Díjazás: a győztes versenyzők elnyerik a „Magyarország 2018. évi Fedettpályás Felnőtt, Junior vagy Ifjúsági 

Összetett Bajnoka” címet. A bajnokság 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.  
 

Jelentkezés: legkésőbb 75 perccel a versenyszám kezdete előtt lezárul. 
ÚJ! Jelentkezéskor meg kell adni, hogy A vagy B dombon indul a versenyző magas- és/vagy 
rúdugrásban, melyen a versenyszám kezdetekor már NEM lehet változtatni.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Összesített időrend — 2018. február 10. szombat 

 
 
 
11:00  60 m   férfi   hétpróba  felnőtt     
11:05 60 m   férfi   hétpróba  junior     
11:10  60m   fiú   hatpróba  ifjúsági     
11:30  60 m gát  női   ötpróba  felnőtt és junior 
11:35 60 m gát  női  if.  abszolút 
11:45 60 m gát  leány   ötpróba  ifjúsági 
11:45  Távolugrás  férfi   hétpróba  felnőtt     
11:45 Rúdugrás férfi    abszolút  
11:50 60 m gát  leány  if.  ifjúsági 
12:00 Súlylökés  fiú  hatpróba  ifjúsági 
12:15 Gyaloglás 3000 m leány és női ifjúsági és junior 
12:20 Magasugrás  női   ötpróba  felnőtt és junior (A-B csoport)  
12:20 Magasugrás  női   ötpróba  ifjúsági (A-B csoport)   
12:40 Távolugrás  férfi   hétpróba  junior  
12:45 Gyaloglás 5000 m fiú és férfi ifjúsági és junior    
13:00 Súlylökés  férfi   hétpróba  felnőtt     
13:45  Távolugrás  fiú   hatpróba  ifjúsági     
13:45 Súlylökés  férfi   hétpróba  junior     
14:45  Súlylökés  női  ötpróba  felnőtt és junior    
15:00  Magasugrás  férfi   hétpróba  felnőtt és junior (A-B csoport)  
15:00 Rúdugrás női    abszolút  
15:30 Hármasugrás női    abszolút (9 és 11-es gerenda) 
15:30   3000 m női  if.  abszolút 
15:30 Súlylökés  leány  ötpróba  ifjúsági     
15:50 3000 m  férfi  if.  abszolút 
16:10  800 m  női  if.  abszolút   
16:25 800 m  férfi  if.  abszolút 
16:40  Távolugrás  női   ötpróba  felnőtt és junior 
16:40 200 m  férfi  if.  abszolút 
17:20 Távolugrás leány  ötpróba ifjúsági  
17:20  800 m  női   ötpróba  felnőtt és junior   
17:30 200 m  női  if.  abszolút 
18:00 Hármasugrás  férfi    abszolút (11 és 13-as gerenda) 
18:20 800 m  leány  ötpróba ifjúsági 

 
 
 
 
 
 

Az időrend mindkét napon tájékoztató jellegű és a nevezések függvényében változhat! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Összesített időrend — 2018. február 11. vasárnap 

 
10:00  60 m gát  férfi   hétpróba  felnőtt  
10:15 60 m gát  férfi   hétpróba  junior 
10:30 60 m gát férfi  if.  junior 
10:45 60 m gát férfi  if.  abszolút 
11:00 60 m  férfi  ief.  abszolút 
11:00 Rúdugrás  férfi   hétpróba  felnőtt és junior (A—B csoport) 
11:15 60 m  női  ief.  abszolút 
11:30 Távolugrás férfi    abszolút 
11:40 60 m gát fiú  if.  ifjúsági 
11:50  60 m gát  fiú  hatpróba  ifjúsági 
12:00 Súlylökés fiú    ifjúsági (5 kg) 
12:10 60 m  férfi  B-A Döntő abszolút 
12:20 60 m  női  B-A Döntő abszolút 
12:35  400 m  női  if.  abszolút 
12:45  Magasugrás  fiú  hatpróba  ifjúsági (A-B csoport) 
13:00 Súlylökés  férfi    junior (6 kg) 
13:10 400 m  férfi  if.  abszolút 
13:30 Súlylökés férfi    abszolút (7,26 kg) 
13:45 Távolugrás női    abszolút 
14:00 1500 m  női  if.  abszolút 
14:15 1500 m  férfi  if.  abszolút 
14:30 Súlylökés leány    ifjúsági (3 kg) 
14:45  1000 m  férfi   hatpróba  ifjúsági 
15:05  1000 m  férfi   hétpróba  felnőtt   
15:15 Súlylökés  női    abszolút    
15:15 1000 m  férfi   hétpróba  junior  
 

Versenyszámokra bontott időrend 
 

Ötpróba női felnőtt és junior     Ötpróba leány ifjúsági 
11:30  60 m gát      11:45  60 m gát 
12:20  Magasugrás       12:20 Magasugrás 
14:45  Súlylökés      15:30  Súlylökés 
16:40  Távolugrás      17:20 Távolugrás 
17:20  800 m       18:20 800 m 

 
Hétpróba férfi felnőtt 

 1. nap        2. nap 
11:00  60 m       10:00  60 m gát 
11:45  Távolugrás      11:00  Rúdugrás  
13:00 Súlylökés      15:05  1000 m 
15:00  Magasugrás 

Hétpróba férfi junior 
 1. nap        2. nap 
11:05  60 m       10:15 60 m gát 
12:40 Távolugrás      11:00  Rúdugrás   
13:45 Súlylökés      15:15 1000 m 
15:00 Magasugrás 
 

Hatpróba fiú ifjúsági 
 1. nap        2. nap 
11:10  60 m       11:50  60 m gát 
12:00  Súlylökés      12:45  Magasugrás 
13:45  Távolugrás      14:45 1000 m 


