
 
Alföldi Régió SPORT XXI 

mezeifutó verseny 
 

 

1. A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika 

szakosztályaiban/iskoláiban sportoló gyermek korosztály számára. 

 

2. A verseny helyszíne és ideje:  

Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidő Központ 

2020.október 24. 

3. A verseny rendezője: A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a KARC 

atlétikai szakosztálya   

4. A versenybíróság:                  

 koordinátor: Szloboda Mihály régió felelős  

 Versenyigazgató: Adamik Zoltán 

 Technikai helyettes: Havas Csaba 

5. A verseny résztvevői:  A régió szakosztályainak/iskoláinak  

 U11-es (2010-2011) és 

 U13-as (2008-2009) 8 fős csapatai, illetve egyéni versenyzői.  

6. Időrend: 

10:00  U11  lány  1000m,  

10:10 U11  fiú  1000m, 

10:20 U13  lány  1500m, 

10:30 U13  fiú  2000m. 

EREDMÉNYHÍRDETÉS: a befutás után folyamatosan. 

7. Lebonyolítás: Az U11 és U13 korosztályban egyéni és 8 fős csapatverseny.  

Az eredmények eldöntése: 

 U11 és U13 korosztályban csapatversenyben klubonként 4 fiú és 4 lány 

helyezési pontjainak összege. 

 



 

8. Nevezés módja, és nevezési határidő: 

szloboda.mihaly@gmail.com címre, 

2020. október 20-ig. 

Kérem, hogy az előzetes nevezési határidőt legyetek szívesek betartani a 

chip-es rajtszámok előkészítése miatt! 

9. Jelentkezés és rajtszámfelvétel: 

Az U13 és U11 korosztályokban 75 perccel a rajt előtt, a Tószálló előterében a 

verseny helyszín bejáratánál. A versenyen chipes időmérés lesz, amelyeket a 

rajtszámokkal együtt kapnak meg a csapatvezetők. A chipek beolvasása a 

felvételkor történik. 

10. Díjazás: Minden induló matricát kap, az 1-3. helyezett egyéni és csapattagok 

érmet nyernek. 

 

11. Egyebek: A verseny Magyarország 112. Mezei Futó Országos Bajnokság 

keratein belül, azt megelőzően kerül lebonyolításra. (ÁLOM JÖVŐ FUTAM)  

A rendezők az U11 és U13-as korosztálynak országos versenyt (nem 

bajnokságot) hirdetnek, amelynek célja a futás népszerűsítése, 

versenylehetőség biztosítása a legfiatalabbaknak!  

Az Alföldi Régió külön értékeli a Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyei 

versenyzők egyéni és csapat eredményeit.  

E két megye versenyzői számára nevezési díj nincs.  

A versenyen a gyerekversenyzők szöges cipőt nem használhatnak! 

 

Figyelem! A verseny ideje alatt mindenki köteles ügyelni a 1,5 méteres távolság 

tartására. A pályára történő belépéskor továbbra is alapvető elvárás a 

legszigorúbb higiéniai szabályok betartása. Felhívjuk a figyelmet a MASZ 

június 22-én kiadott 7. sz. elnöki utasításának betartására és betartatására! 

 

Kiskunhalas, 2020. október 10. 

Szloboda Mihály 

Alföldi Régió koordinátor 


