ALFÖLDI RÉGIÓ
SPORT XI PÁLYA versenye
 Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai
szakosztályában (iskoláiban) sportoló gyermek korosztály számára.
Tehetséget mutató iskoláskorú gyermekek kiválasztása az atlétikai
szakosztályokba. A Sport XXI. Atlétikai Alapprogram céljainak
megvalósítása.
 Verseny időpontja, helye:
2019. szeptember 20. péntek 14.00
Kecskeméti Atlétikai Centrum, Csabay Géza krt.
 Verseny rendezője: Sport XXI. Alapprogram, MASZ, KARC atlétikai
szakosztálya
 Versenybíróság elnöke: Adamik Zoltán
 Technikai helyettes: Havas Csaba Endre
 Versenytitkár: Adamik-Vári Mariann
 Régiós koordinátor: Szloboda Mihály

 Verseny résztvevői:
 Gyermek II. korcsoport: U13 (2007, 2008.
 Gyermek I. korcsoport: U11 (2009, 2010.)
Akiket iskolájuk, egyesületük a nevezési feltételeknek megfelelően a határidőig
benevez.
 Versenyszámok:
o U11. korosztály (2009, 2010.)
 60m futás,
 600m futás,
 kislabdahajítás,
 távolugrás. (60cm-es elugrósávból)

o U13. korosztály: (2007, 2008)
 60m síkfutás,
 1000m futás,
 távolugrás, (60cm-es elugrósávból)
 magasugrás, (kezdőmagasság lány 90cm, fiú 100 cm)
 kislabdahajítás.
 Nevezés, jelentkezés:
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 18. szerda.
szloboda.mihaly@gmail.com
Információ: Szloboda Mihály 30 889 59 22
Nevezési díj nincs!
 Díjazás: Az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek.
 Költségek: A rendezés költségeit a rendező KARC atlétikai szakosztálya
fizeti, a MASZ által biztosított Sport XXI. támogatásából. Az összes
többi felmerülő költséget a résztvevők fizetik.
 Verseny egyéb tudnivalói:
o A verseny lebonyolítási formája: egyéniverseny.
o A versenyen egy versenyző maximum két versenyszámban indulhat!
Az U13 korosztály évfolyambontásban versenyez. Külön-külön
értékeljük a két évfolyamot.
o U11-ben a két évfolyam együtt lesz értékelve.
o Fiatalabb versenyzők is indulhatnak, de ők a 2009-2010-es
korosztállyal együtt kerülnek értékelésre.
o A 60m-es rajt térdelőrajtból történik.
o A távolugrás 60cm-es sávból történik.
o Kislabdahajítás: plasztobol labdával.
o Szöges cipő használata megengedett, de csak 9mm-nél rövidebb
szöggel ellátott cipő használható!

 Tervezett időrend:
o 14:00
60m Fiú időelőfutam (U13)
o 14:15

Fiú, Lány magasugrás (U13)
60m Fiú időelőfutam (U11)

o 14:30
o

60m Leány időelőfutam (U13)
Fiú távolugrás (A pálya) (U13)

o 14:45

Fiú távolugrás (B pálya) (U11)
60m Leány időelőfutam (U11)

o 15:00

Leány kislabdahajítás (A pálya) (U13)
Leány kislabdahajítás (B pálya) (U11)

o 15:15
o 15:45
o 16:00

Fiú 60m döntő (U13-U11)
Leány 60m döntő (U13-U11)
Fiú kislabdahajítás (A pálya) (U13)

o 16:10

Fiú kislabdahajítás (B pálya) (U11)
Leány távolugrás (A pálya) (U13)

o 16:45

Leány távolugrás (B pálya) (U11)
600m Fiú, Lány időfutam (U11)

o 17:00

1000m Fiú, Leány időfutam (U13)

Végleges regisztrációt a verseny napján 1 órával, az első versenyszám kezdése
előtt lezárjuk. Az időrend tájékoztató jellegű, a beérkezett nevezések
függvényében változhat.

Kiskunhalas, 2019. szeptember 5.

Szloboda Mihály
MASZ Sport XXI. Alföldi Régió koordinátor

