
 
Kelet - Magyarországi Régió, Sport XXI. Terematlétikai Bajnokság 

2019. december 01, vasárnap 11. 00 

Debrecen, Oláh Gábor utcai Csarnok és futófolyosó. 

 

 
I. Verseny célja:   Terem verseny lehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában  

    sportoló gyermek gyerekkorosztály számára. Tehetséget mutató  

KIDS iskoláskorú gyermekek kiválasztása az atlétikai szakosztályokba. 

 

II. Verseny időpontja, helye: 2019. december 01-én 11. 00 

     Debrecen, atlétikai futófolyosó és Oláh G. Utcai sportcsarnok. 

III. Verseny rendezője:  Sport XXI Alap Program, MASZ 

IV. Verseny lebonyolítója: DSC-SI Atlétikai Szakosztálya és a Hajdú Bihar Megyei és Debrecen Városi 

    Atlétikai Közhasznú Egyesület   

Versenyigazgató: Benéné Lipcsei Irén 

     Technikai helyettes: Német Károly 

     Régiós koordinátor: Nagy Tibor 

 

V. Verseny résztvevői:  Gyermek korcsoportú (9-10) és (11-12) éves gyerekek, akiket iskolájuk,  

    egyesületük a nevezési feltételeknek megfelelően határidőig benevez. 

 

VI. Versenyszámok:  A MASZ által összeállított öt terematlétikai versenyszám. 

U11. Sprintváltó, hosszú-gátváltó, helyből 3-s váltott lábú szökdelés, szivacs 

felett „bokázás” szökdelés (20 db/fő), Medicin labda dobás melltől lökés 

előre 

U13. Sprintváltó, hosszú-gátváltó, helyből 5-s váltott lábú szökdelés. szivacs 

felett „bokázás” szökdelés (30 db/fő), Medicin labda dobás melltől lökés 

előre 

Versenyszámok a mellékletben találhatóak leírással. 

 Időrend: 

11:00 U 13   11-12 évesek (2007, 2008) 

          U 11    9-10 évesek   (2009, 2010)    

13:30  Eredményhirdetés 

A verseny lebonyolítása: az U13 kezdi a versenyt sprint versennyel és 

zsámolyszökdeléssel az U11 pedig a dobással és szökdeléssel kezd, majd 

forgószínpad szerűen mennek az üres helyszínekre. a végén gátváltó az 

utolsó szám. 

 

VII. Nevezés, jelentkezés:  Nevezési határidő: 2019. november 29. 

Nevezni e-mailen a gatedzo2@gmail.com 

Információ: Nagy Tibor 30/92 50 336  

 

8 fős csapatokat kell benevezni. Csapatokat vegyesen kell összeállítani, de 

egy csapatban maximum 4 fő fiú lehet az U13 korosztálynál, az U11-nél 

pedig tetszőleges lehet a részvétel, akár nyolc lány is lehet . Egy 

egyesület/iskola több csapatot is indíthat. Jelentkezést a verseny napján 1 
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órával az első versenyszám megkezdése előtt lezárjuk. Jelentkezés 

érkezéskor a csarnokban elhelyezett regisztrációs helyen,  

Versenyjegyzőkönyveket érkezéskor folyamatosan itt adjuk át a kísérőknek. 

Az indulási jogosultságot itt ellenőrizzük. Egyesületi, iskolai összesítőt és 

diákigazolványokat a csapatok hozzák magukkal. 

Nevezési díj nincs! 

 

VIII.  Díjazás:   Minden egyes résztvevő a verseny végén matricát kap. A csapatversenyek 

    1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.  

Díjazzuk az iskolai kategóriát is érmekkel. 

IX. Költségek:   A rendezés költségeit a rendező HBMAKE, a MASZ Sport XXI. támogatásából, 

    fedezi, míg az összes többi felmerülő költséget a résztevő egyesületek,  

    iskolák fedezik. 

 

X. Egyéb, verseny tudnivalói: 

Öltözési lehetőség a szakosztály csarnokának épületében van. 

A versenyszámok párhuzamosan kerülnek lebonyolításra. Egyszerre 

legfeljebb 8 csapatversenyez. 

A versenyen a gyerekeknek érvényes háziorvosival, iskolaorvosival vagy 

sportorvosival kell, hogy rendelkeznie. 

 Egységes mez viselése kötelező. Befutóknak jelzőszalag!!! 

Kizárólag csapatértékelés van. A csapatok összpontszáma az egyes 

versenyszámban elért helyezések összeadásával alakul ki. A legkevesebb 

pontot elérő csapat nyer. 

     A csapatvezető edzőknek testnevelőknek 10. 30-kor technikai értekezletet 

     tartunk, melyen a részvétel kötelező, itt ismertetjük a lebonyolítás rendjét. 

 

 

Figyelem! A versenyre meghívjuk a „Kölyök Atlétikai programban” résztvevő iskolákat, őket is U13 és 

U11 korcsoportonként külön díjazzuk. 

 

 

Debrecen, 2019. november 1. 

 

 

 

 

 Nagy Tibor 

Koordinátor 


