Az Atlétikai Club Bonyhád
2021. évi téli DOBÓ felkészülési ranglista versenysorozata
3. forduló
2021. február 10. szerda 14:00
A verseny célja:
- a korosztályos fedett pályás bajnokságok előtti verseny és állapot-felmérési lehetőség
biztosítása,
- a téli felkészülés egyhangúságának színesítése,
- versenylehetőség biztosítása azok részére, akik nem indulnak bajnoki eseményeken.
A versenysorozat időpontjai, helyszíne:
2021. január 20. szerda, 14:00
2021. január 27. szerda, 14:00
2021. február 10. szerda, 14:00
2021. február 17. szerda, 14:00
Atlétikai Centrum Bonyhád (megközelíthető a Bajcsy utcai parkolóból)
Versenybíróság elnöke:
titkára:

Molnár Ferenc
Bandel Zsanett

Résztvevők:
- egyesületek U14, U16, U18, U20 és felnőtt igazolt versenyzői, akik érvényes MASZ
versenyengedéllyel rendelkeznek.
-

Felelősségvállalási nyilatkozat:
- a versenyen részvevő atléta és a versenyen dolgozó versenybíró nyilatkozik arról,
hogy a részvétellel elfogadja a verseny előtt megismert tartalmú felelősségvállalási
nyilatkozatban foglalt a-i) pontokat (1. számú melléklet).
- 18 év alattiaknak kötelező a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozat
leadása a helyszíni jelentkezésnél (1. számú melléklet)

Versenyszámok:
- súlylökés (fedettpálya), gerelyhajítás (pálya)
A versenyen a MASZ versenyszabályai érvényesek.
Nevezés:
- előnevezés, kizárólag a MIR rendszeren keresztül
Nevezés indul:
2021. január 25. hétfő 00:00
Nevezés zárul:
2021. február 03. szerda 23:59
Nevezési díj:
- 1000 Ft/fő / versenyszám
A nevezési díjakról átutalási számla készül. Minden résztvevő egyesületi képviselőt
kérünk, hogy a lejelentkezésnél szíveskedjenek a számlázási adatokat egyeztetni!
Jelentkezés:
- a versenyszám kezdete előtt 75 perccel zárul.

Egyebek:
- szöges cipő használata 6 mm maximális méretig engedélyezett!!
- öltözési lehetőséget biztosítunk, de az öltőzőben hagyott tárgyakért felelősséget nem
tudunk vállalni!!
- A maszk használata kötelező!

IDŐREND

14.00 női gerelyhajítás

U14, U16, U18 - 500 g
U20, abszolút - 600 g

14:30 férfi gerelyhajítás

U14 – 500 g
U16 - 600 g
U18 - 700 g
U20, abszolút - 800 g

15.40 női súlylökés

U14 – 2 kg, U16 - 3 kg, U18 - 3 kg, abszolút - 4 kg

16.30 férfi súlylökés

U14 – 3 kg, U16 - 4 kg, U18 - 5 kg, U20 - 6 kg

FIGYELEM! A COVID-19 vírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel a verseny zárt kapus,
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 a figyelmüket a MASZ június 22-én kiadott 7. sz. és az október 23-án kiadott 9. sz.
elnöki utasításának betartására és betartatására!

A nevezések függvényében az időrend változhat!

AC Bonyhád

1. számú melléklet

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Alulírott,
törvényes
képviselő
neve:___________________________
(születési
helye,
ideje:
_____________________ anyja neve: _________________, lakcíme:_________________________), mint a
kiskorú neve: __________________________ (születési helye, ideje: ______________________, anyja neve:
______________________________,
lakcíme:
___________________________,
sportegyesülete:
_______________________) a továbbiakban „kiskorú” törvényes képviselője büntető- és polgári jogi
felelősségem teljes tudatában hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy kiskorú gyermekem a Atlétikai Club
Bonyhád 2021. évi téli dobó felkészülési versenysorozat elnevezésű atlétikai versenyen (a továbbiakban:
Verseny) rajthoz álljon.
Az a-i) pontokat a verseny előtt megismertettem vele, melyeket önmagára elfogad.
a) Versenyen a saját akaratomból és a saját felelősségemre veszek részt;
b) a versenykiírásban foglaltakat, a versenyszervezők és a pályabírók által adott utasításokat maradéktalanul
betartom, a fair play szellemében versenyzem, tartózkodom az eredmények bármely, meg nem engedett
eszközzel történő befolyásolásától, csalástól;
c) Versenyen való részvétel valamennyi feltételének megfelelek, a szükséges versenyengedéllyel és
okmányokkal rendelkezem;
d) egészségi állapotom a Versenyen való részvételt lehetővé teszi, mert a Verseny időpontját megelőző két
hétben:
• nem volt lázzal, hőemelkedéssel járó megbetegedésem;
• nem volt köhögéssel, nehézlégzéssel járó megbetegedésem;
• nem éreztem gyengeséget, végtagfájdalmat, egyéb influenza szerű tüneteket;
• nem kerültem szoros kapcsolatba koronavírussal (COVID-19) fertőzött személlyel;
• nem tartózkodtam külföldön;
• amennyiben az előző pontokból bármelyik megtörtént, rendelkezem negatív molekuláris biológiai
vizsgálattal / SARS-CoV-2 PCR teszttel.
e) Verseny megkezdésekor sem érzem maga rosszul – nem köhögök, nem folyik az orrom, nem vagyok lázas.
f) Verseny ideje alatt köteles vagyok a COVID-19 vírus okozta járványveszélyre tekintettel az alábbi szabályokat
betartani:
• 1,5 méteres távolságtartás a Verseny többi résztvevőjétől mindenkor, amikor erre lehetőségem van;
• a kihelyezett kézfertőtlenítő rendszeres használata;
• kézfogás, más személyekkel történő közvetlen testi érintkezés kerülése;
• gondoskodás a személyi higiéniáról;
• tüsszentés, orrfolyás esetén zsebkendő használata. A használt zsebkendő szemetesbe dobása, utána
alapos kézmosás és/vagy kézfertőtlenítés.
g) alkohol, dopping- illetve kábítószer befolyása alatt nem állok;
h) a Magyar Atlétikai Szövetséggel szemben mindennemű kártérítési igényemről lemondok;
i) tudomásul veszem, hogy a versenypályán kép/hang/videó felvétel is készülhet, amelyen – mint a
versenypálya használója – szerepelhetek, és ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetek a
Magyar Atlétikai Szövetséggel, a Verseny szervezőivel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos
felhasználóival szemben.
Aláírásommal igazolom, hogy a részvételi és használati feltételeket, valamint a jelen nyilatkozatot elolvastam,
teljes tartalmukat megértettem, tudomásul vettem, minden leírt ponttal teljes mértékben egyetértek, azokat
elfogadtam.
Kelt: ………………………, 2021………………………
………………………………………….
törvényes képviselő aláírása
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Magyar Atlétikai Szövetség kezelje, és azokat felhasználja
jövőbeni tájékoztatás céljából, időbeli korlátozás nélkül. Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy adataimat
és az adatkezeléshez való hozzájárulásomat az adatkezelőnél bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom.
A Magyar Atlétikai Szövetség kijelenti, hogy a fent megjelölt személyes adatokat a GDPR rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pontján alapuló felhatalmazás alapján az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

