
                                       

Sport XXI. Alap Program Mezei futóverseny  

Kölyök Atlétika mezei futóverseny 

Észak - Dunántúl Régió 

A verseny időpontja: 2019.11.09. szombat 11:30 

Helyszín és versenyközpont:  Környe Sportpálya (Tata M1, illetveTatabánya felöl érkezve a 

faluközpontban a templomnál balra, majd a zebránál lejönni a pálya melletti szervizútra. 

GPS-ekben a Gyöpi étterem panziót érdemes beütni) 
 

Versenybíróság elnöke: Reichnach Ferenc 

Technikai helyettes: Hoffer József  

Titkár: Hoffer Krisztina 

Résztvevők:  A régió szakosztályainak, iskoláinak U9 (2011-13)U11 (2009-2010) és U13 (2007- 2008) 

csapatai, akiket határidőre beneveztek.  

Időrend és távok: 

11:30  KA (2011-2013) fiúk-lányok váltóverseny 

12:00  U11  (2009-10) lányok   kb. 1500 m  (2 kör) 

12:20  U13   (2006-07) lányok   kb. 2250 m  (3 kör)  

12:40  U13   (2006-07) fiúk   kb. 2250 m  (3 kör)  

Versenyforma: egyéni + csapatverseny 

Jelentkezés: a verseny előtt 30 perccel 

Csapateredmények eldöntése:  

U9 Csapatverseny létszám: 8 fő (lehetőleg 4-fiú – 4 lány, de legalább 2-6 mindegy milyen nemi 
megoszlásban) 
U11 nincs megkötés a nemek arányában 

U13 4 fiú -4 lány 

„Sport XXI. alapprogram 2017. mezei futóversenyek lebonyolítása és értékelése” című MASZ 2. sz. 

melléklet alapján történik azzal a kitétellel, hogy az ún.” csonka csapatok”-ban elért eredmények nem 

törlődnek. 

 

Kérjük a csapatokat, hogy a lebonyolítás segítése érdekében 

a résztvevők névsorát a tscnevezes@gmail.com  e-mail cím-re 2019.11.05-én 20:00 óráig juttassák el 

a mellékelt nevezési lapon! 

mailto:tscnevezes@gmail.com


 

U9 Mezei futás 

(csapatverseny) 

Szervezés, lebonyolítás: 

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. 

 

 
 Szervezők        Farkas Roland 
                   régiós koordinátor 
 

 


