
 
Nyugat-Dunántúli Régió  Zala-Vas Megye 

SPORT XXI.  Alapprogram Mezei futóverseny  
Kölyök Atlétika Mezei futóverseny   

 
1.  A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban/iskoláiban 

sportoló gyermek korosztály számára.  
           Tehetséget mutató iskoláskorú gyermekek kiválasztása az atlétikai szakosztályokba. 

 
2. Ideje és helye:       2019. november 8.   (péntek) 15,15 

Zalaegerszeg Vágóhíd u. Városi Sportcentrum 
 

3. Rendezők: Zalaszám-Zalaegerszegi Atlétikai Club 
        Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése 

4. Versenybíróság: 
 elnök:   Bella Attila 
 elnökh.:  Góczán István 
 titkár:   Csiszár Attila 

 
5. Résztvevők: A régió szakosztályainak U9 /2011-2013/, U11 /2009-2010/ és U13 /2007-

2008/ csapatai 
 

6. Versenyszámok: Az időrendben. 
 

7. Nevezés: U13 korosztályban csak a MASZ igazolással rendelkező sportolók 
versenyezhetnek. Nevezés a mellékelt nevezési lapokon, kérjük a pontos kitöltést.  

e-mailben: bellaattila76@gmail.com hu címre. Határidő: 2019. november 5. 
 

8. Költségek: 
A rendezés és a díjazás költségei a rendezőket, a részvétel költségei az egyesületeket terhelik. 
 
9. Díjazás:  
A Sport XXI program keretében induló versenyzők matrica díjazásban, az 1-3 helyezett 
csapatok érem díjazásban részesülnek. 
 
10. Egyéb:  

 Jelentkezés egy órával az első versenyszám kezdete előtt. 
 A versenyeken minden olyan kérdésben, amiről a kiírás másként nem rendelkezik a 

MASZ versenyszabályai érvényesek.   
 A versenyszámok pontos leírása megtalálható a www.masz.hu weblapon az alábbi 

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

 U11 csapatverseny létszám: 8 fő nemek arányában nincs megkötés 
 U13 4fiú-4 lány 

 
 



 
 

Korosztály: U9 (6-7-8 évesek) 
Csapatverseny létszám: 8fő (lehetőleg 4-fiú – 4 lány, de legalább 2-6 mindegy milyen nemi 
megoszlásban) 
 
Mezei futás 
(csapatverseny) 
Szervezés, lebonyolítás: 
Az U11-13-as korosztállyal egy időben.   
A pálya  

- mérete: 100-150m  
- alakja: tetszőleges vonalvezetésű, természetes vagy előre elhelyezett kisebb akadályokkal 
- kijelölése: bal kézre eső bójákkal, zászlókkal vagy szalaggal 
- rajthelyek egymástól egyenlő távolságra lévő bójákkal 

 
A rajt egyszerre történik sípjelre. A vezető bíró felemelt kézzel várja az egyes csapatoknál 
elhelyezkedő bírók visszajelzését, ha készen állnak, hangos sípszóval jelzi az indulást. A csapatok 
első párjai egyszerre indulnak saját helyükről. 
 
A táv teljesítésénél párba rendeződnek a tanulók, megfognak egy jelölő szalagot, vagy trikót és 
együtt teljesítenek egy kört, ezt követően átadják a következő párosnak.  Minden páros kétszer fut, 
összesen a csapat nyolc kört teljesít.  
 
Az időeredmények alapján kerül megrendezésre a második forduló, ahol 2-3 csapat párosa indul 
egy helyről és egymással versenyezve történik a helyosztó. Ekkor is kétszer fut minden páros. 
 
A végső eredmény a második futás helyosztói alapján kerül meghatározásra. Csak a 
csapateredmény kerül kihirdetésre. A párosok összeállítása a második fordulóban eltérhet az 
elsőtől. 
 

 

 
IDŐREND 

 
15.15   kb.1500m U11 fiú-lány 

  KA U9 fiúk-lányok váltóversenye 

15.30  kb. 2500m U13 lány 

15.50  kb. 2500m U13 fiú 

Az időrend tájékoztató jellegű, a versenyszámokat az időrendben feltüntetett sorrendben 

rendezzük.    


