
               
 

Sport XXI. Program  
Észak - Dunántúli terület pályaverseny II. 

 
 
1. A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban/iskoláiban 
sportoló gyermek korosztály számára.  
 
2. A verseny ideje és helyszíne: 2018. október 28. vasárnap 11:00  
    Győr – Olimpiai Sportpark, Atlétika bemelegítő pálya 
 
3. A verseny rendezője: Bercsényi DSE – Győr, Farkas Roland régiós koordinátor 
       
4. A verseny támogatója: EMMI Sport XXI. Program, Magyar Atlétikai Szövetség  
 
5. Versenybíróság:  
 
Elnök: Kószás Kriszta  
Titkár: Kozák Rebeka 
 
6. A verseny résztvevői: A régió szakosztályainak, iskoláinak U11 (2008-2009) és U13 (2006-
2007) csapatai, akiket határidőre beneveztek.  
 
7. Versenyszámok 
 
U 11: Sprint-váltó, gátváltó, 800 m akadály, távolugrás, rúdugrás, hajítás, vetés 
 
Részvételi szabályozás: 

1. A 8 fős csapat minden tagja részt vesz az összes megrendezendő versenyszámban 

2. Egy csapat, egy egységként versenyez. 

3. Minden versenyző, minden eredménye számít a végeredményben. 

 
U 13: 60 m, 1200 m akadály, 2000 m gyaloglás, 8x50 m váltófutás, távolugrás, súlylökés, 
diszkoszvetés (16 colos kerékpár külső) 
 
Részvételi szabályozás:  

 

1. A 8 fős csapat minden tagja részt vesz az egyéni és a váltó versenyben. 

2. Minden gyermeknek 4 egyéni versenyszámban + a váltóban kell versenyeznie. 

3. A nevezésnél leadott versenyszámokon nem lehet a jelentkezésnél változtatni. 

4. Minden szakágból egy versenyszámban kötelező indulni. 

 

Bővebb információ a versenyszabályokról: 

https://atletika.hu/hu/szakmai-cikkek/2017/sport-xxi-program-2017-evi-tudnivaloi 

 
 

https://atletika.hu/hu/szakmai-cikkek/2017/sport-xxi-program-2017-evi-tudnivaloi


 
 
 
8. Nevezés módja, nevezési határidő:  
Az U11-es csapatokat név szerint, a mellékelt nevezési lapon. 
U13-as csapatokat név és versenyszám szerint, a mellékelt nevezési lapon. 
2018. október 22. hétfő 24.00 óra  
koszas.kriszta@gmail.com 
 
9. Jelentkezés: A verseny kezdete előtt 60 perccel  
 
10. Díjazás: Minden induló a Sport XXI. Program támogatásából matricát és csokit kap. 

        Az 1-3. helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek.  
 
11. Egyéb:  
 
Javasoljuk az egységes felsőruházatot, megkülönböztető mezt a csapatok egyértelmű 
megkülönböztetése céljából.  

A nevezés függvényében a kezdési időpontjai változhatnak!  

Az eredményhirdetésre az utolsó versenyszámot követően kerül sor.  

A versenyen szöges cipőt nem lehet használni.  

 

 

IDŐREND 
 

 

 11.00  U 11 Sprintváltó –minden csapat 

11:10  Távolugrás, Rúdugrás, Lökés, Hajítás –csoportokra bontva  

 11:10  60 m  U13 fiú-lány 

   diszkoszvetés U13 fiú-lány  

 11:20  súlylökés U13 fiú 

   távolugrás U13  lány 

11:40  U 11 gátváltó –minden csapat 

 11.50  súlylökés U13 lány 

   távolugrás U13  fiú 

 12:20  800 m akadály U11 – minden csapat 

 12:40  8x50m váltó U13 

 12:50  1200 m akadály U13 fiú-lány 

 13:25  2000 m gyaloglás U13 fiú-lány 

 

Az időrend a nevezések beérkezése után változhat! 

 

 

 

mailto:atletikaclub@gmail.com

