
 

 

Fedettpályás U20 és U18 Gyalogló Magyar Bajnokság 2021 

 

A bajnokság célja: 

 a fedettpályás U20 és U18 gyalogló bajnoki címek eldöntése, versenyzési lehetőség biztosítása. 

 

A bajnokság helyszíne és ideje: 

Budapest – BOK Csarnok, 2021. február 13. (szombat) 

 

A bajnokság versenybírósága:  

Elnök:    Kerner Péter 

 Elnökhelyettes:  Vízvári Márta 

 Technika:  Ferenczy Zsuzsanna 

Titkár:   Lohn Angéla 

 

Résztvevők:  

azok az érvényes versenyengedéllyel (MIR) rendelkező ifjúsági és junior atléták, akiket 

egyesületük a nevezési határidőig benevezett és a MASZ a nevezését elfogadta. 

 

Nevezés: Kizárólag előnevezéssel a MIR-ben lehetséges! 

    Nevezés indul:  2021.02.01. 00:00 
    Nevezés zárul:   2021.02.08. 23:59 
 
  A nevezési listát a versenyiroda február 9. (kedd) 12:00 óráig a MASZ honlapján közzéteszi.  

 Helyszíni nevezés nem lehetséges! 
 

Nevezési díj: korosztályonként a szabályzat szerint. Nevezési díj fizetése: átutalással számla ellenében 

  az elfogadott nevezések után. 

 

Jelentkezés: legkésőbb 75 perccel a versenyszám kezdete előtt lezárul. Jelentkező hely a ’B’ csarnok 

  emeletén. 

 

Díjazás: a versenyszámok győztesei elnyerik a "Magyarország 2021. évi Fedettpályás U20 vagy 

U18 bajnoka" címet. A bajnokság 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

 

Call room:   ’C’ csarnokban, bevezetés a célegyenes elején lévő kapun. Bevezetés 15 perccel a  
  versenyszám kezdete előtt. 

   Megjelenés - kizárás terhe mellett - kötelező! 
 

Egyebek: Az öltözőben és a pálya területén hagyott értékekért a rendezőség nem vállal   

  felelősséget. 

 

BOK Csarnok használati rendje: 
https://atletika.hu/sites/default/files/masz/csatolt-dokumentumok/2021/bok-csarnokhasznalatirend.pdf  
 
Figyelemmel a kijárási tilalomra vonatkozó hatályos szabályokra, kérjük, hogy a szükséges igazolás 

meglétéről az egyesületek gondoskodjanak az edzők és a versenyzők részére! Ezek hiányáért a Szövetség 

nem vállal felelősséget. Igazoláshoz használandó formanyomtatvány: 

https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/munkaltatoi_igazolas-.pdf 

 

https://atletika.hu/sites/default/files/masz/csatolt-dokumentumok/2021/bok-csarnokhasznalatirend.pdf
https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/munkaltatoi_igazolas-.pdf


 

 

 

FIGYELEM! A COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzetre való tekintettel a verseny zártkapus, kísérők 

és szurkolók számára a belépés nem engedélyezett. A verseny ideje alatt mindenki köteles ügyelni a 1,5 

méteres távolság tartására. A verseny területére történő belépéskor továbbra is alapvető elvárás a 

legszigorúbb higiéniai szabályok betartása. Továbbá felhívjuk figyelmüket a MASZ 7. sz. és a 9. sz. elnöki 

utasításának betartására és betartatására! 

 

 

Időrend 

 

 13:55 3000 m gyaloglás női  U20 és U18  

 14:25 5000 m gyaloglás férfi U20 és U18 

 

 

(A nevezések számától függően korosztályos bontás lehetséges, ezt a nevezési lista publikálásával 

egyidejűleg jelezzük az atletika.hu honlapon.) 

        


