
 

  

  
I.  Verseny célja:    Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában (iskoláiban)       

   sportoló gyermek korosztály számára.    

Tehetséget mutató iskoláskorú gyermekek kiválasztása az atlétikai szakosztályokba. A 

Sport XXI. Alap Program céljainak megvalósítása.  

  

II. Verseny időpontja, helye: 2019. május 17. péntek 11.00    
Helyszín: 5600 Békéscsaba, Békéscsabai Atlétikai Club, Kórház út. 6.          

Regisztráció és versenyiroda az atlétikai épületben.   

  
III. Verseny rendezője:   Sport XXI. Alap Program, MASZ  

IV. Verseny lebonyolítója:  Békéscsabai Atlétikai Club és a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.      

     Versenybírósági elnök:    Tóth Sándor  
           Technikai helyettes:        Varga-Vas Nóra 

           Versenytitkár:                                 Gál Mihály    
           Régiós koordinátor:     Varga Ádám  

  
V. Verseny résztvevői:  Gyermek II korcsoport:   U13 (2007, 2008.)   

 Gyermek I korcsoport:   U11 (2009, 2010.)   

      Akiket iskolájuk, egyesületük a nevezési feltételeknek megfelelően a határidőig benevez.  

  
VI. Versenyszámok:   U. 11. Korosztály (2009, 2010.)  

  

 Sprintváltó, sprint szlalom váltó, 800m akadályfutás, távolugrás, hármasugrás, vetés 

(szoknyás labdával), hajítás  
    

U. 13. Korosztály: (2007, 2008)  
  60m, 1200m akadályfutás, magasugrás, hármasugrás (váltott lábon), 

kalapácsvetés, kislabdahajítás, 8x50m váltó      
  

VII. Nevezés, jelentkezés:  Jelentkezési határidő:    2019. május 15. szerda.  

 Nevezés:             vargaadi.jdm@gmail.com    

 Információ:      Varga Ádám 30/4964799   

8 fős csapatokat kell benevezni. A csapattagok neveit kérjük megküldeni.  
A csapatokat vegyesen kell összeállítani, de egy csapatban az U13 korosztálynál maximum 

4 fő fiú lehet, az U11-nél pedig tetszőleges lehet a részvétel, akár nyolc lány is. Egy 

egyesület/iskola több csapatot is indíthat.  

                    

Sport XXI. Atlétikai alapprogram      

Dél-Keleti Régió, 1. pálya gyerekversenye             

Békéscsaba, 2019.május.17. péntek  

  

     

    



Végleges regisztrációt a verseny napján 1 órával, a versenyszám megkezdése előtt lezárjuk. 

Jelentkezés érkezéskor a nevezési regisztrációs helyen.  
 Az indulási jogosultságot itt ellenőrizzük.  

Figyelem az U13és U11. korosztály számára a MASZ regisztrációja kötelező! (iskolai 

kategóriában nem kötelező)  

  
Egyesületi, iskolai összesítőt és diákigazolványokat a csapatok hozzák magukkal, ezen legyen 

orvosi igazolás, a résztvevő csapatvezetők felelőssége hogy a gyerekek érvényes orvosival 

rendelkezzenek!  

Nevezési díj nincs!  

   
VIII. Díjazás:   A csapatversenyek 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.    Minden 

résztvevő a verseny végén matricát kap.  

 IX. Költségek:      A rendezés költségeit a rendező Békéscsabai Atlétikai Club és a Szolnoki Sportcentrum 
         Sportiskola fizeti, a MASZ által biztosított Sport XXI. támogatásából. Az összes  

        többi felmerülő költséget a résztvevők fizetik.  
  

X. Verseny egyéb tudnivalói:       

  

  

A verseny lebonyolítási formája: csapatverseny.  
Javasolt a csapatok egységes felső ruházata vagy a megkülönböztető mellény használ 

Öltözési lehetőség nincs, a versenyzők lehetőleg sportruházatban jelenjenek meg.  

  A  csapatok  felelőssége,  hogy  a  gyerekek  a 
 versenyre  érvényes  orvosival rendelkezzenek, csak olyan gyereket 
hozzanak, akik, egészségesek és versenyezhetnek! A csapatvezető edzőknek 
testnevelőknek 10:30-kor technikai értekezletet tartunk a verseny helyszínén, melyen a 
részvétel a csapatvezetők részére kötelező. Itt ismertetjük a lebonyolítás rendjét, 
tudnivalóit.   
Szeges cipő használata tilos!  

Figyelem! A versenyre meghívjuk azon iskolákat, akik a szakosztályokkal szerződtek, és 
eredményüket velük együtt értékeljük.    
Információ: Varga Ádám 30/4964799   
  
U. 11. tudnivalók:  
8 fős csapatokat kell benevezni, nemek aránya független. A csapattagok neveit 

kérjük megküldeni.   
A 7 versenyszámot minden versenyző végre hajtja, az utolsó versenyszám a 800m 

akadályfutás.  

6  versenyhelyszínen egyszerre folyik a versenyzés forgószínpad szerűen.  
Minden csapat 1 kísérővel (testnevelő, edző, vagy versenybíró) megy körbe a sorsolás 

szerint, jegyzőkönyvvel.  
Eligazítás a kísérőknek 10.30. Rajt 11. 00-kor.  
Egy egyesület/iskola több csapatot is indíthat.  

Részvételi szabályozás:  

Egy csapat egy egységként versenyez.  
Minden versenyző, minden eredménye számít a végeredményben.  
A 8 fős csapat minden tagja részt vesz az összes megrendezendő versenyszámban.  

U. 13. tudnivalók:  

Az U13 korosztálynál maximum 4 fő fiú lehet a csapatban,   
Egy csapatnak, minden versenyszám csoportban kell versenyzőt nevezni.  



                  

  

Egy egyesület/iskola több csapatot is indíthat.  
Ügyességi versenyszámokban minden versenyzőnek 3 kísérlete van, magasugrásban 

6 kísérlet, de egy magasságon csak 2 kísérletet tehet a versenyző. Értékelés a kiadott 

ponttáblázat alapján, lebonyolítás blokk szerűen.  

Részvételi szabályozás:   

   A 8 fős csapat minden tagja részt vesz az egyéni és a váltó versenyben. 
 Minden gyermeknek 4 egyéni versenyszámban + a váltóban kell versenyeznie  
 A versenyző szabadon választhat a hat egyéni versenyszámból.  

   Minden szakágból egy versenyszámban kötelező indulni.  

  

  

  
Tervezett időrend:  
  

11.00 60m (U’13)  
11.15 sprintváltó (U11)  
11.25 Ugrásblokk 2 helyszínen  
12.00 Dobásblokk 2 helyszínen  

                                   Sprint akadályváltó (U11)    
           12.30 8x50m váltó (U13)  
         12.45 állóképességi blokk, 800m akadály (u”11) 1200m akadály (U13)  

  

Végleges regisztrációt a verseny napján 1 órával, az első versenyszám kezdése előtt lezárjuk.   

  

  
Szolnok, 2019. 04. 26.  

  

A versenyen való részvételt egyesületeknek, iskoláknak, edző kollégáknak, testnevelőknek, köszönjük.  

  

  

Varga Ádám 

                 MASZ Sport XXI. Dél-Keleti Régió koordinátor  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


