Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos
Atlétikai Bajnokság 2019/2020
**Versenykiírás**
A verseny célja:
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség által 2019/2020-ban meghirdetett egyetemi –
főiskolai országos atlétikai bajnokság célja, hogy eldöntse „Magyarország 2019/2020. tanévi
Egyetemi - Főiskolai Bajnoka” címeket, a hallgatók körében népszerűsítse a sportágat,
elősegítse a további nemzetközi versenyekre történő kiválasztást.
A verseny helyszíne:
A verseny időpontja:
A verseny rendezői:

Székesfehérvár- Regionális Atlétikai Központ, Bregyó köz 1.
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Hirt Balázs/Borsányi Zoltán

Résztvevők:
A MEFOB versenykiírása alapján:
A MEFS által meghirdetett hazai versenyeken a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény (Nftv.) mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények hallgatói, továbbá
azok a magyar állampolgárok, akik külföldi felsőoktatási intézményben rendelkeznek
hallgatói jogviszonnyal, valamint a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló, külföldi
állampolgársággal rendelkező hallgatók. A már végzett hallgatóknak az abszolutórium
megszerzésének évében és az azt követő naptári évben van indulási jogosultságuk.
Igazolás:
A beérkező sportolók indulási jogosultságát és a kísérők létszámát a Versenybíróság ellenőrzi.
Ennek során a csapatvezetők:






a nevezés alapján diákigazolvánnyal és személyi igazolvánnyal igazolják (az első
versenyszám előtt) a részt vevő sportolók személyazonosságát és a felsőoktatási
státusát, továbbá - bemutatják az érvényes orvosi igazolást,
igazolják a regisztrációs díj kötelezettség teljesítését,
az ellenőrzött sportolók és kísérők az adott versenyre érvényes rajtengedélyt kapnak.

Díjazás:
1. „Magyarország 2019/2020. tanév Egyetemi - Főiskolai Bajnoka” cím.
Minden versenyszám 1-3. helyezettje érem díjazásban részesül.
A legtöbb pontot elérő intézmény, valamint a legtöbb indulót nevező intézmény (tényleges
részvételi számok alapján) tárgyjutalom/vásárlási utalvány díjazásban részesül az alábbiak
szerint, azzal a feltétellel, hogy egy intézmény az elért eredmények/részvételi létszám alapján
csak egyszer és kizárólag egyfajta díjazásban részesülhet.
2020 díjazás
legtöbb pontot elérő intézmény
legtöbb indulót nevező intézmény

1.
200.000
200.000

2.
100.000
100.000

3.
50.000
50.000

A díjazottak sorrendjét az alábbi szempontok figyelembe vételével kell megállapítani:
- mindkét kategóriában ki kell alakítani az intézményi sorrendet;
- amennyiben egy intézmény mindkét kategóriában azonos helyen végez, a pontszám
alapján elnyert helyezését kell figyelembe venni; ez által a legtöbb induló
kategóriában a következő intézmény előre lép;
- amennyiben egy intézmény mindkét kategóriában 1-3 – de nem azonos – helyen
végez, annak a kategóriának a helyezését kell figyelembe venni, amely az intézmény
számára előnyösebb; ez által a másik kategóriában a következő intézmény előre lép.
Helyezések eldöntése:
Magyar Atlétikai Szövetség sportági szabályai szerint.
Egyéb fontos tudnivalók:
Az idei évtől kezdődően az egyes atlétikai számok felváltva szerepelnek a versenyprogramban
úgy, hogy 2 évente minden eddig megrendezett versenyszámra sor kerüljön.
A 2020-as versenyszámok:
Női versenyszámok: 100m, 400m, 1500m, 5000m, 100m gát, távolugrás, magasugrás,
súlylökés, gerelyhajítás, 3 próba (100 gát, magas, gerely), svédváltó (100-200-300-400m).
Férfi versenyszámok: 100m, 400m, 1500m, 5000m, 110m gát, távolugrás, magasugrás,
súlylökés, gerelyhajítás, 3 próba (110 gát, távol, gerely), svédváltó (100-200-300-400m)
Minden olyan kérdésben, amelyben ez a versenykiírás nem rendelkezik, a MEFOB
versenykiírás és a MASZ versenyszabályai a mérvadóak.

A verseny a koronavírus járványhelyzet fennállása idején a mindenkori kormányzati
intézkedések és ez alapján a MASZ által meghatározott szabályok betartásával valósul meg.
Jelentkezés:



A jelentkezéseket 90 perccel a rajt előtt lezárjuk, ezután beérkező jelentkezéseket már
nem áll módunkban elfogadni.
Call-room (bevezető hely): A versenyszám kezdete előtt futószámoknál 20 perccel, az
ügyességi és gátfutó számoknál 30 perccel történik a bevezetés. A call-roomba késve
érkező versenyzők a versenyben nem vehetnek részt!

A váltók összeállítását 90 perccel a rajt előtt kell megadni a jelentkeztetési helyen.
Saját dobó szer használata hitelesítés után megengedett. A szereket 90 perccel a versenyszám
kezdete előtt le kell hitelesíteni. A műanyag pályán 6 mm-nél hosszabb szögű cipő nem
használható. A versenyzők csak saját illetve egyesületi vagy iskolai felszerelésben
versenyezhetnek. (válogatott felszerelésben nem állhatnak rajthoz).
Bemelegítés:
Bemelegítésre a versenypályák nem használhatóak. A szervezők erre a versenypályán kívüli
szabad területeket és a futófolyosó területét biztosítják.
A szállásról és étkezésről egyéni megrendelés alapján minden intézmény és sportoló maga
gondoskodik.
Nevezés és nevezési határidő: 2020. augusztus 19. 23:59-ig a mellékelt nevezési lapon az
arak@arakatletika.hu email címre elküldve.
Nevezés felsőoktatási intézmény hallgatóinak:
A regisztrációs díj 500 Ft/fő befizetési határideje: 2020. augusztus 19. (átutalással az Alba
Regia Atlétikai Klub 11736116-20103868 számlájára a számlázási cím, befizető neve,
adószáma, résztvevők létszáma pontos megadásával).
A verseny helyszínén, illetve a nevezési határidőt követően 1000,- Ft/fő regisztrációs díjat
kell fizetni.
A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan
csatlakozik a SportPONT programhoz. Ennek keretében a regisztráció alkalmával az
alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, intézmény, Neptun-kód, születési dátum. A
rendező fenti adatokat a versenyt követően átadja a MEFS-nek.
Kezdőmagasságok és magasság emelések:
A helyszínen kerülnek megállapításra a versenybíróság elnöke által.
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MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
........................TANÉV
EGYÉNI SPORTÁGAK NEVEZÉSI LAPJA
...........................................................
sportág
Nevező

intézmény

neve:

…………………………..….................................................................................

…………………………………............................................................................... Kódja*:
A csapatvezető neve: ...............................................................................................................................
Levelezési címe:............................................................................................................. ...........................
telefon:........................................................................ fax:……................................................................
e-mail:........................................................................................................................ ...............................
Születési idő

Név

Neptun kód

Versenyszám

Kelt..................................................

..............................................................................
ph.

a nevező intézmény képviselőjének** aláírása

A nevezési lapot a versenykiírásban
megadott határidőre és címre kell megküldeni.
* A kód az intézmény rövidítése

** Az intézmény hivatalos képviselője, vagy a sportszakmai szervezeti egység vezetője, vagy az intézménnyel
szerződött (MEFS tag) sportegyesület vezető.

ADATKEZELÉS
A MEFOB-on való részvétellel személyes adatait a MEFS számára adatkezelés céljából
átadja, melyet a MEFS az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján
kezel. Az adatok kezelése kizárólag a versenyeredmények nyilvántartása miatt, speciális és
jogos érdekből történik.

