
 
 Sport XXI. Atlétikai Alapprogram 

Dél - Keleti Régió Mezei futóverseny 

 

 

1. A verseny célja: versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban/iskoláiban 

sportoló gyermek korosztály számára.  

 

2. A verseny ideje és helyszíne:   
2020. 11. 14. (szombat) 11.00 órától, Törökszentmiklós, Városi Sportpálya melletti füves 

terület. (Puskás Ferenc Utca 12.)    

 

3. A verseny rendezője: Szolnoki Sportcentrum Sportiskola 

 

4. A verseny versenybírósága: 

Versenyigazgató:   Varga Ádám  

Elnök:     Ecseki Tibor 

Technikai helyettes: Bata Lívia  

Titkár:    Gál Mihály 

 

5. A verseny résztvevői: 
A régió szakosztályainak U11 (2010-2011) és U13 (2008-2009) csapatai.  

 

6. Versenyszámok: 

U 11 1500 m: egyéni versenyzői és 8 fős fiú-leány vegyes csapata          

U 13 2500 m: egyéni versenyzői és 8 fős csapata  

Fontos: 

- Az iskolai csapatok lehetnek nagyobb létszámúak, de az iskolán belül az erősebb 

csapatot: 

U11-ben: az első 8 tanuló fogja alkotni. 

U13-ban: az első 4 fiú és első 4 lány tanuló fogja alkotni. 

Iskolánként lehet 2 csapat is.  

         

7. Nevezés módja - nevezési határidő: 
e-mailben:vargaadi.jdm@gmail.com  címen 2020.november 11-ig.  

Nevezési díj: NINCS 

 

8. Információ: Varga Ádám MASZ Sport XXI. Dél- Keleti Régió koordinátor  

mobil: + 36 30 496 4799 

9. Jelentkezés: a versenyszám megkezdése előtt 1 órával az erre kijelölt sátornál. 

 

10. Díjazás:  
Minden csapat matrica, az I-III. helyezett csapatok és egyéni versenyzők MASZ 

éremdíjazásában részesülnek. 

 

11. Egyéb információk: az értékek megőrzéséről a csapatok gondoskodnak! Javasoljuk az 

egységes felsőruházatot, megkülönböztető mezt a csapatok egyértelmű meghatározása 

céljából.  

A versenyen szöges cipőt nem lehet használni!  

Az eredményhirdetésre az utolsó versenyszámot követően kerül sor. 

 

 

 

 



 

12. A verseny megrendezése:  

Az alábbi időrend szerint. A verseny 2000m-es körben átlátható cross jellegű körpályán lesz 

megrendezve, jól futható tornacipőben is. Az időjárás függvényében a terep változhat. Célba 

érkezéskor a beérkezési számot le kell adni a jelentkeztető sátornál. 

 

 

IDŐREND 

 

Sport XXI. Alapprogram Mezei futóverseny 

  

 idő korosztály táv 

 

    

11:00   U 11 (20010-2011) fiú - leány 8 fős csapat + egyéni    1500 m 

  

11:25   U13 (2008-2009) fiú - leány 8 fős csapat (4 fiúnál nem lehet több), + egyéni   2500 m 

  

12:00   EREDMÉNYHÍRDETÉS 

 

 

 

 

A COVID-19 vírus okozott járványhelyzet miatt minden résztvevő –
versenyző, edző, versenybíró, rendező –egészsége érdekében fokozottan 
kérjük az operatív törzs által javasolt megelőző és óvintézkedések 
betartását! 
    

 

 

 

  

 Varga Ádám 

DKMR koordinátor 

  

 

 

 

 

Szolnok, 2020. 10. 29. 

 


