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Sport XXI. Program Atlétikai pályaversenye 
Közép- Dunántúli Régió csapatverseny 1. forduló 

2021. június 16. szerda 15.30 
 
 

1.  A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban/iskoláiban 
sportoló gyermek korosztály számára.  

 
2. A verseny ideje és helyszíne: 2021. június 16. szerda 15.30  

Székesfehérvár, Regionális Atlétikai Központ 
 

3. A verseny rendezője: Alba Regia Atlétikai Klub 
 

4. A verseny támogatója: Sport XXI. Program, Magyar Atlétikai Szövetség 
 

5. A verseny versenybírósága: 
 
elnök:     Tölgyesi Előd régióskoordinátor 
elnökhelyettes:  Stiglic Edit 
technikai elnökhelyettes: Olasz Tamás 
titkár:    Szauter Ábel 

 
6. A verseny résztvevői: A régió szakosztályainak, iskoláinak U12 (2010-2011) csapatai, akiket 

határidőre beneveztek. Versenyengedély szükséges! 
 

7. Versenyszámok, időrend, lebonyolítás: 
 
 U12 (2010, 2011) 

• 60 m gát, magasugrás, távolugrás, kislabdahajítás, 8x50 m váltó, 1600 m síkfutás. 

• A 8 fős csapat összeállítása: 4 fiúnál több nem lehet értékelt csapatban. 

• Minden versenyző az 5 egyéni versenyszámból 4 egyéni számban és a váltóban 
 kell versenyezzen! 

• Ügyességi versenyszámokban 3 kísérlet van, magasugrásban magasságonként 2 
kísérlet tehető! 

• Értékelés ponttáblázat alapján. 

• Időrend (tájékoztató jellegű, a nevezés után változhat): 
 

15:30 60 m gátfutás minden csapat részére 

15:50 Távolugrás (2x) – Magasugrás (2x) – 
Kislabdahajítás (2x) 

csapatonként körforgásban 

kb:17:10 8x50 m váltófutás minden csapat részére 

kb:17:25 1600 m síkfutás 3 csapat egy futam 

kb:17:50 Eredményhirdetés minden csapat részére 
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8. Nevezés módja, nevezési határidő: 
A csapatokat a versenyzők nevének és választott számainak megjelölésével, a mellékelt 
nevezési lapon. A nevezéseket a tolgyesi.elod@arakatletika.hu email címre kérjük 
elküldeni 2021. június 14. hétfő 24.00 óráig. 
 

9. Jelentkezés: A csapatok összetételén, versenyszámain 60 perccel kezdés előtt még lehet 
változtatni. 

 
10. Díjazás: Minden induló a Sport XXI. Program támogatásából édességet kap. 

Az 1-3. helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek. 
 
11. Egyéb:  

 

• A Kölyökatlétikai Iskoláknak a részvétel elvárt! 

• Javasoljuk az egységes felsőruházatot, megkülönböztető mezt a csapatok 
egyértelmű megkülönböztetése céljából. 

• A nevezés függvényében a kezdési időpontjai változhatnak! 

• Az eredményhirdetésre az utolsó versenyszámot követően kerül sor. 

• A versenyen szöges cipőt nem lehet használni. 

• Az ügyességi számok két helyszínen fognak zajlani. 
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