Magyarország 2018. évi Junior (U20) és Utánpótlás (U23) Atlétikai Bajnoksága
A verseny célja:

A junior és utánpótlás korú versenyzők 2018. évi Magyar Bajnok címének
eldöntése.
A bajnokság jellegének megfelelően magas szintű versenyalkalom biztosítása
a korcsoportok legjobbjai számára.

A bajnokság helye és ideje: Miskolc Egyetemváros, Atlétikai Centrum
2018. június 09-10. (szombat-vasárnap)
Rendező: Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Miskolc Városi Sportiskola
A Versenybíróság
Elnöke:
Elnökhelyettese:
Titkára:
Technikai helyettese:

Kollár István
Soós István
Majkut Gergely
Zámbori Zoltán

A bajnokság résztvevői: a szakosztályok által a nevezési határidőig benevezett, érvényes
versenyengedéllyel rendelkező versenyzők, akik szerepelnek a MASZ által közzétett végleges
nevezési listán. Junior (U20) korcsoport 18-19 évesek /1999-2000/, valamint Utánpótlás (U23)
korcsoport 20-21-22 évesek (1996-97-98).
A bajnokság versenyszámai:
U23 férfi:
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m gát, 400m gát, 3000m
akadály, magasugrás, rúdugrás, távolugrás, hármasugrás, súlylökés,
diszkoszvetés, kalapácsvetés, gerelyhajítás, 4x100m, 4x400m
U23 nő:

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m gát, 400m gát,
3000m akadály, magasugrás, rúdugrás, távolugrás, hármasugrás, súlylökés,
diszkoszvetés, kalapácsvetés, gerelyhajítás, 4x100m, 4x400m

Junior férfi:

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m gát, 400m gát,
3000m akadály, 10.000m gyaloglás, magasugrás, rúdugrás, távolugrás,
hármasugrás, súlylökés, diszkoszvetés, kalapácsvetés, gerelyhajítás

Junior nő:

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m gát, 400m gát,
3000m akadály, 10.000m gyaloglás, magasugrás, rúdugrás, távolugrás,
hármasugrás, súlylökés, diszkoszvetés, kalapácsvetés, gerelyhajítás

Nevezés a bajnokságra: a bajnokságra nevezni a MIR-en keresztül lehet!
On-line nevezés indul:
2018. május 28. hétfő, 00:00
On-line nevezés zárul:
2018. június 04. hétfő, 23:59
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HELYSZÍNI NEVEZÉS NEM LEHETSÉGES!
Nevezési díj:
U23: 1500.-Ft./ versenyszám, váltók 1500.-Ft./ váltó
Junior: 1000.-Ft./ versenyszám
A MASZ versenyszabályzata értelmében minden esetben az elfogadott nevezések után kell fizetni a
nevezési díjat.
Nevezési díj fizetése: Számla ellenében átutalással:
A MASZ versenyszabályzata értelmében minden esetben az elfogadott nevezések után kell
fizetni a nevezési díjat az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft részére
számlaszám: CIB Bank: 10700086-48561905-51100005
A bajnokság díjazása: A versenyszámok győztesei elnyerik a
„Magyarország 2018. évi Junior, illetve Utánpótlás Bajnoka” címet.
Az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek.

Egyéb: A bajnokság valamennyi versenyszáma egyben ligaszám is. Ha valaki a ligában is indulni
kíván, akkor a nevezés leadásánál, a MIR rendszerben ezt külön be kell jelölnie. Ha a versenyző
valamely versenyszámra jelentkezett vagy magasabb futamba került és nem indul el, aznap más
versenyszámban nem indulhat!
A jelentkezés: 75 perccel a rajt előtt lezárul, ezután jelentkezéseket nem fogadunk el!
Jelentkezés: A Miskolci Atlétikai Sportcentrum kijelölt helyén.
Call room: (bevezetés a pályára): futószámok:
20 perccel,
dobószámok esetén:
20 perccel
ügyességi és gátfutó számok: 30 perccel,
rúdugrás:
50 perccel a versenyszám
kezdete előtt pálya bejáratánál felállított bevezető helyről
történik.
A call roomban a megjelenés kötelező! A késve érkező versenyzők a versenyben nem vehetnek
részt.
Kezdőmagasságok, emelések:
A magasságemeléseket a nevezések ismeretében határozzuk meg, és a rajtlistával egy időben a
MASZ honlapján feltüntetjük.
Hármasugró gerendák: női junior és U23: 9 m, férfi junior és U23: 11 m
Szerhitelesítés: Sajátszer használata hitelesítés után megengedett, de a szert 90 perccel a
versenyszám kezdete előtt le kell adni a futófolyosón kialakított szerhitelesítő helynél és azokat a
versenybíróság szállítja a verseny helyszínére!
A saját szert a versenyszám befejezése után csak a szerhitelesítő helyen lehet visszakapni.
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Bemelegítés: dobók a műfüves focipálya mögötti dobó bemelegítő pályán, futók, gátasok
a futófolyosón, illetve a környező sportpályákon.
Korlátozás: a junior korcsoportú versenyző — MASZ Versenyszabályzata 18§ / (3) /e/ I. és II.
Az utánpótlás korcsoport számára nincs korlátozás a napi rajthoz állásokra vonatkozóan.
Minden olyan kérdésben, amelyben ez a versenykiírás nem rendelkezik, a MASZ versenyszabályai a
mérvadóak.
A váltók összeállítását 90 perccel a rajt előtt kell megadni a jelentkeztetési helyen.
Öltözési lehetőség: Az Atlétikai Centrum öltözőiben, és a pálya mellett lévő Körcsarnokban. Az
öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezők felelősséget nem vállalnak.
Parkolás: A Miskolci Egyetem területén található parkolókban.
Költségek: A rendezés költségei a rendező szervet, a részvétel költségei a résztvevőket terheli.
Szállásokkal kapcsolatos információk:
Turinform Iroda
Cím: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 16,
Telefonszám: (46) 350 425
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IDŐREND

óra
14:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:00
15:20
15:20
15:30
15:40
15:50
16:05
16:15
16:25
16:30
16:40
16:55
17:15
17:15
17:25
17:35
17:45
17:50
17:55
18:00
18:10
18:20
18:20
18:30
18:45
18:55
19:00
19:05
19:15
19:40
19:40

június 09. szombat
női
100 m síkfutás junior ief.
diszkoszvetés junior
100 m síkfutás U23 ief.

100 m síkfutás Junior ief.
100 m síkfutás U23 ief.
14:50 – 14:55 Ünnepélyes Megnyitó
diszkoszvetés U23
hármasugrás junior
magas junior + U23
100 m skfutás junior döntő
100 m síkfutás U23 döntő
100 m síkfutás junior döntő
100 m síkfutás U23 döntő
diszkoszvetés junior
100 m gátfutás junior ief.
100 m gátfutás U23 ief.
hármasugrás U23
110 m gátfutás junior ief.
110 m gátfutás U23 ief.
100 m gátfutás junior döntő
diszkoszvetés U23
100 m gátfutás U23 döntő
110 m gátfutás junior döntő
110 m gátfutás U23 döntő.
hármasugrás junior
magasugrás junior + U23
400 m U23 if.
400 m U23 if.
gerelyhajítás junior + U23
400 m junior
400 m junior
1500 m junior döntő
1500 m junior döntő
hármasugrás U23
1500 m U23 döntő
1500 m U23 döntő
gerelyhajítás junior + U23
3000 m akadály junior +U23 döntő
3000 m akadály junior + U23 döntő
Jeszenszky László emlékverseny

20:00
20:20
20:30

férfi

4x100 m U23 if.
4x100 m U23 if.
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Időrend 2. nap
június 10. vasárnap
idő
7:30
8:45
11:30
14:00
14:30
14:55
15:00
15:00
15:05
15:20
15:35
16:00
16:00
16:05
16:15
16:30
16:45
17:10
17:30
17:30
17:30
17:35
17:40
17:45
17:55
18:05
18:15
18:15
18:25
18:40
19:00
19:05
19:25
19:45
19:55

női
10000 m gyaloglás junior döntő

férfi
10000 m gyaloglás junior döntő
kalapácsvetés junior + U23

kalapácsvetés junior + U23
távolugrás U23
200 m U23 ief.
rúd junior + U23
súlylökés junior
200 m U23 ief.
200 m junior ief.
200 m junior ief.
távolugrás U23
400 m gát junior if.
súlylökés U23
400 m gát U23 if.
400 m gát junior if.
400 m gát U23 if.
súlylökés junior
200 m U23 döntő
távolugrás junior
rúdugrás junior + U23
200 m U23 döntő
200 m junior döntő
200 m junior döntő
800 m U23 if.
800 m U23 if.
súlylökés U23
800 m junior if.
800 m junior if.
5000 m junior + U23 if.
távolugrás junior
5000 m U23 if.
5000 m junior if.
4x400 m U23 if
4x400 m U23 if.

