
ALBERT KUPA  

ATLÉTIKAI MINŐSÍTŐ VERSENY 2019 
 
Verseny célja:  Minőségi versenyzés biztosítása, valamint szintteljesítési 

lehetőség a felnőtt Liga, és Országos versenyekre. 
 
A verseny helye, ideje: FTC-MVM Sportközpont  

Budapest, 1101 Vajda Péter utca 48. 
 2019. 04. 14. vasárnap 
 
Rendező:  Ferencvárosi Torna Club (atlétika szakosztály) 
  info: andras.vago@fradi.hu 
 
A Versenybíróság  elnöke: Török Lilla 
  titkára: Lohn Angéla 
  technikai helyettese: Rózsa István 
 
A verseny résztvevői: a sportszervezetek által a nevezési határidőig benevezett, 

érvényes MASZ versenyengedéllyel rendelkező versenyzők az 
újonc korosztálytól (2006) felnőttig. 

 
Korlátozás:  Minden olyan kérdésben, amelyben ez a versenykiírás nem 

rendelkezik, a MASZ és az IAAF versenyszabályai a mérvadóak, a 
korosztályos korlátozások tekintetében is. 

 
Nevezés a versenyre:  On-line nevezés indul: 2019.03.25. 00:00 
 On-line nevezés zárul: 2019.04.08. 23:59 
 
  HELYSZÍNI NEVEZÉS NEM LEHETSÉGES! 
 
Nevezési díj: Egységesen 1500 Ft / versenyszám 
 
Nevezési díj fizetése: Számla ellenében helyszínen készpénzben, vagy átutalással 
 a Ferencvárosi Torna Club részére 
  Számlaszám: Erste Bank: 11600006-00000000-62350008 
  Közlemény: Nevezési díj 
 
Jelentkezés: A füves bemelegítő pálya melletti fehér épületben. 

75 perccel a rajt előtt lezárul! 
 
A verseny díjazása: Az újonc és serdülő korosztály dobogós helyezettjei (abszolút 

versenyszámokban is külön) éremdíjazásban részesülnek. 
  A Férfi 100 m győztese elnyeri az Albert Kupát! 
 
Eredményhirdetés:  Folyamatosan a versenyszámok döntőit követően. 
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Egyéb: 
 
Beléptetés a telepre:  
 
A népligeti sporttelepen chipkártyás beléptető rendszer üzemel! Az atlétika versenyre a Vajda 
Péter utcai porta felől lehet belépni.  
A nevezéssel egy időben kérjük, küldjenek egy e-mailt az andras.vago@fradi.hu címre a 
versenyzőkhöz kapcsolódó edzői és kísérői névsort! (A versenyzők a nevezéssel automatikusan 
egy listára kerülnek, az ő neveiket nem kell újra elküldeni!) 
A névsor alapján fogják az edzőket, kísérőket a portán beengedni.  
Szülők és egyéb kísérők esetében minden versenyzőhöz 2 db ingyenes belépést biztosít az FTC 
létesítmény vezetése a listán szereplő neveken kívül! Minden második kísérőn felüli 
személynek 500 Ft belépési díjat kell fizetnie! 
 
Öltözési lehetőség:  
 
Az öltözőépület első emeleti lány és második emeleti fiú öltözőjében. Az öltözőben hagyott 
értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni! 
 
Bemelegítés: 
 
Bemelegítésre a futófolyosón, illetve az atlétikai pálya melletti kis füves pályán van lehetőség! 
Az atlétikai pályán belüli labdarúgó pálya füves területére rámenni szigorúan tilos! 
 
Kezdőmagasság:  
 
A magasugrás kezdő magasságai a helyszínen lesznek megállapítva. 
 
 
Budapest, 2019.02.26. 
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IDŐREND 
 
11:00  80 m   újonc leány     ief. 
11:10  80 m   újonc fiú     ief. 
11:20  magasugrás  újonc, serdülő leány 
11:20  100 m   serdülő leány     ief. 
11:30  100 m   ifjúsági, junior, U23, felnőtt női  ief. 
11:40  100 m   ifjúsági, junior, U23, felnőtt férfi  ief. 
12:00  600 m   abszolút női     if. 
12:10  600 m   abszolút férfi     if. 
12:20  1000 m  abszolút férfi     if. 
12:40  80 m   újonc leány     döntő A-B-C 
12:50  80 m   újonc fiú     döntő A 
13:00  100 m   serdülő leány     döntő A-B-C 
13:10  100 m   ifjúsági, junior, U23, felnőtt női  döntő A-B-C 
13:10  magasugrás  újonc, serdülő fiú 
13:25  100 m   ifjúsági, junior, U23, felnőtt férfi  döntő A-B-C 
13:50  2000 m  újonc leány     if. 
14:00  2000 m  újonc fiú     if. 
14:15  400 m   ifjúsági, junior, U23, felnőtt női  if. 
14:20  400 m   ifjúsági, junior, U23, felnőtt férfi  if. 
14:35  800 m   abszolút női     if. 
14:45  800 m   abszolút férfi     if.  
14:50  magasugrás  ifjúsági, junior, U23, felnőtt női 
15:05  200 m   ifjúsági, junior, U23, felnőtt női  ief. 
15:20  200 m   ifjúsági, junior, U23, felnőtt férfi  ief. 
15:35  300 m   abszolút női     if. 
15:50  300 m   abszolút férfi     if. 
16:05  1500 m  serdülő, ifjúsági, junior, U23, felnőtt női  if.  
16:15  1500 m  serdülő, ifjúsági, junior, U23, felnőtt férfi  if. 
16:20  magasugrás  ifjúsági, junior, U23, felnőtt férfi 
16:30  200 m   ifjúsági, junior, U23, felnőtt női  döntő A-B-C 
16:45  200 m   ifjúsági, junior, U23, felnőtt férfi  döntő A-B-C 
17:00  5000 m  ifjúsági, junior, U23, felnőtt női  if. 
17:25  5000 m  ifjúsági, junior, U23, felnőtt férfi  if. 
 
 

Az időrend tájékoztató jellegű, mely a nevezések ismeretében változhat! 


