Sport XXI. Kelet-Magyarországi Régió mezei versenye

2020. november 8. vasárnap 11. 00.
Debrecen Nagyerdő.

I.

Verseny célja:

Mezei versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában (iskoláiban)
sportoló gyerekkorosztály számára.
Atlétika, futás népszerűsítése a Keleti Régió térségében.
Tehetséget mutató iskoláskorú gyermekek kiválasztása az atlétikai szakosztályokba.
A Sport XXI. Alap Program céljainak megvalósítása.

II.

Verseny időpontja, helye: 2020.

november 8.-án, 11.00 U 11. (2010, 2011), korosztály fiuk, lányok együtt
11.25 U 13. (2008, 2009), korosztály fiuk, lányok együtt

Helyszín: Debrecen Nagyerdő, Köztemető mellett.
III.

Verseny rendezője:

Sport XXI. Alap Program, MASZ

IV.

Verseny lebonyolítója: Hajdú Bihar Megyei és Debrecen Városi Atlétikai Közhasznú Egyesület és
Bihari Atléta Bírók Sportegyesület
Versenybírósági elnök:
Német Botond
Technikai helyettes:
Német Károly
Versenytitkár:
Papp Sándorné
Régiós koordinátor:
Nagy Tibor

V.

Verseny résztvevői:

Gyermek korcsoportú: U13 (11-12 évesek)) (2008, 2009, és az
U11 (9-10 évesek) (2010, 2011), akiket iskolájuk, egyesületük a nevezési
feltételeknek megfelelően a határidőig benevez.

VI.

Versenyszámok:

11.00 1500 m U11. 9-10 évesek (2010, 2011),
11.25 2500 m U13 11-12 évesek (2008, 2009),
fiuk és lányok együtt rajtolnak.

VII.

Nevezés, jelentkezés:

Nevezési határidő: 1 órával a rajt előtt kell a helyszínen regisztrálni.
Információ: e-mailben: gatedzo2@gmail.com tel: Nagy Tibor 30/92 50 336
Mindenki, aki jön, rajthoz áll, érkezési sorrendben értékeljük a csapatokat
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 lehet. Egy egyesület/iskola több csapatot is indíthat.
Jelentkezés: érkezéskor a nevezési sátorban elhelyezett regisztrációs helyen.
Rajtcédulákat itt adjuk ki, amelyet a verseny alatt kötelező viselni, a rajtnál
regisztráljuk, és a cédulákat célban kell leadni.
Figyelem mind két egyesületi korosztály leigazolása kötelező! Iskolai kategóriában
nem kell leigazolni a gyerekeket.
Egyesületi, iskolai összesítőt és diákigazolványokat a csapatok hozzák magukkal,
ezen legyen orvosi igazolás, a résztvevő csapatvezetők felelőssége, hogy a
gyerekek érvényes orvosival rendelkezzenek!

VIII. Díjazás:

Nevezési díj nincs!
Minden egyes résztvevőt, a verseny végén matricát kap. A csapatversenyek 1.-3.
helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. Iskolai kategóriát külön díjazzuk mindkét
korosztályban. A korcsoportok egyéni 1-3 helyezettjeit éremdíjazásban részesítjük.

IX. Költségek:

X. Verseny egyéb tudnivalói:

A rendezés költségeit a rendező Hajdú Bihar Megyei és Debrecen Városi Atlétikai
közhasznú Egyesület fizeti a Magyar Atlétikai Szövetség Sport XXI. támogatásából.
Az összes többi felmerülő k költséget a résztevők fizetik.
A verseny lebonyolítási formája: csapatverseny.
Javasolt a csapatok egységes felső ruházata vagy a megkülönböztető mellény
használata annak érdekében, hogy minél jobban el lehessen különíteni a
csapatokat. Az érkező csapatoknak öltözőt nem tudunk biztosítani átöltözésre a
csomagok tárolását önállóan kell megoldani.

A tömegrajtos lebonyolításnál nem kell előre nevezni, a csapatok összetételét!
Öltözési lehetőség nincs, a versenyzők lehetőleg sportruházatban jelenjenek meg.
A versenyen a csapatok felelőssége, hogy a gyerekek érvényes orvosival rendelkezzenek, csak olyan gyereket
hozzanak, akik, egészségesek és versenyezhetnek!
A csapatvezető edzőknek testnevelőknek 10. 30-kor technikai értekezletet tartunk a verseny helyszínen, melyen
a részvétel a csapatvezetők részére kötelező. Itt ismertetjük a lebonyolítás rendjét, tudnivalóit. A rajtcédulákat a
rajtnál hitelesítjük!

Tömegrajtos verseny tudnivalói:
A versenyprogram általános tudnivalói szabályozzák a korosztályok nemenkénti csapat összetételét. U11-es
korosztályban a csapatokat nemtől függetlenül 8 fő alkotja. Az U13-as korosztályban, egy csapatban
legfeljebb 4 fiú lehet.

U11. (2010, 2011) Táv. KB: ~ 1500 m
A korosztály valamennyi indulója együtt rajtol. Célba érkezésnél a befutásnak megfelelően a rajtcédulákat
leadják. Az induló egyesület nemtől független első 8 legjobb helyezési számmal rendelkező versenyzője az
„A” a következő 8 fő az egyesület „B” csapata, stb. A versenyt a legkisebb helyezési számmal rendelkező
csapat nyeri.

U13, (2008, 2008) táv KB: ~2500m.
A korosztály valamennyi indulója együtt rajtol. Befutás után a célban le kell adni a rajtcédulát, mely
tartalmazza a versenyző nevét egyesületét, születési évét. Az adminisztrációt gyorsítja, ha előre elkészített
egyesületi táblázatokat használnak. A másik nem befutóit négyesével rendelik a már meglévők mellé. A
legkisebb helyezési számmal rendelkező csapat nyeri a versenyt.
Debrecen, 2020. 10. 15.
A versenyen való részvételt egyesületeknek, iskoláknak, edzőkollégáknak, testnevelőknek, köszönjük.

Nagy Tibor
MASZ Sport XXI. Kelet- Magyarországi régió koordinátor

