
                                                 
Sport XXI. Atlétikai alapprogram  

Kelet-Magyarországi Régió, 2. pálya gyerekversenye 

Debrecen, Gyulai István Atlétikai Stadion, 2021. szeptember 25.  
 

 
I. Verseny célja:   Versenylehetőség és motiváció biztosítása a régióban sportoló igazolt gyermek  

    korosztály számára, egész éven keresztül.   

Tehetséget mutató iskoláskorú gyermekek kiválasztása a Keleti Régió atlétikai 

egyesületeibe. 

 

II. Verseny rendezője:  , Magyar Atlétikai Szövetség.  Sport XXI. Program 

Házigazda: DSC-SI Atlétikai Szakosztálya. 

Helyszíne: Debrecen, Gyulai István Atlétikai Stadion  

III. Verseny lebonyolítója:  Hajdú Bihar Megyei Debrecen Városi Atlétikai Közhasznú Egyesület, DSC-SI Atlétikai 

    Szakosztálya 

Elnök: Benéné Lipcsei Irén  Technikai helyettes: Német Károly 

Versenytitkár: Német Botond  Régiós koordinátor: Nagy Tibor 

 

IV. Verseny résztvevői:  Gyermek U 12. korúak (10-11 évesek) (2010, 2011) 

    akiket iskolájuk, egyesületük a nevezési a határidőig benevez. 

 

V. Versenyszámok:  A MASZ által összeállított versenyszámok.  

 

❖ U12 Korosztály (2010, 2011): 

 

❖ 60m, 1200m,akadály.  távol, ( súlylökés vagy diszkoszvetés ),  8x50m váltó   

 
❖  U12 tudnivalók: 

➢ az U12 korosztálynál maximum 4 fő fiú lehet a csapatban,  

➢ Egy csapatnak, minden versenyszám csoportban kell versenyzőt nevezni. 

➢ Egy egyesület/iskola több csapatot is indíthat. 

➢ Ügyességi versenyszámokban minden versenyző 3 kísérletet tehet. 

➢ Értékelés a kiadott ponttáblázat alapján, lebonyolítás blokk-szerűen 

Részvételi szabályozás:  

 

➢ 1. A 8 fős csapat minden tagja részt vesz az egyéni és a váltó versenyben 

➢ 2. Minden gyermeknek 4 egyéni versenyszámban + a váltóban kell versenyeznie 

➢ 3. A versenyző szabadon választhat a hat egyéni versenyszámból 

➢ 4. Minden szakágból egy versenyszámban kötelező indulni. (sprint, távfutás, ugrás, dobás) 

     

VI. Nevezés, jelentkezés:  Nevezési határidő: 2021. szeptember 23. csütörtök 

Nevezni e-mailen a gatedzo2@gmail.com   

Információ: Nagy Tibor 30/92 50 336  

VII. Tervezett időrend: 

11.00 60m  

11.15     Távolugrás 

11.15    2 helyszínen, súlylökés, diszkoszvetés 

12.45  8x50m váltó  

13.00 állóképességi blokk, 1200 m akadály  

 

Végleges regisztrációt a verseny napján 1 órával, a versenykezdés előtt 10.00-kor lezárjuk.  

mailto:gatedzo2@gmail.com


Jelentkezés érkezéskor az atlétikai centrum regisztrációs helyén. 

Az indulási jogosultságot itt ellenőrizzük. egyesületi, iskolai összesítőt és diákigazolványokat a csapatok hozzák 

magukkal. 

VIII. Díjazás: 1-3 helyezett csapatokat éremdíjazással, valamint, minden egyes résztvevő versenyzőt a verseny végén 

matricával díjazzuk.  

IX. Költségek: A rendezés költségeit a rendező Hajdú Bihar Megyei és Debrecen Városi Atlétikai Közhasznú Egyesület 

(HBMAKE) fizeti, a MASZ Sport XXI. program támogatásából. A stadiont a házigazda NYSC-SI biztosítja. Az összes 

többi felmerülő költséget a résztevők fizetik. 

Nevezési díj nincs! 

 

X. Verseny egyéb tudnivalói: Figyelem! 

  Versenyengedéllyel kell rendelkezniük a versenyeken résztvevőknek. A Sporttörvény előírásai és a MASZ 

elnökének vállalása /létszámnövelés/ a korosztály versenyengedélye térítésmentes! 

 
A verseny időpontja pótnapra változhat a versenyhetének időjárás jelentésének függvényében, a várható rossz 

idő esetén! Változás esetén a versenyre jelentkezetteket telefonon.tájékoztatjuk.  

 

A versenyre meghívjuk a „gyerek atlétikai programban” résztvevő iskolákat, őket korcsoportonként külön éremmel 

díjazzuk a BABSE és HBMAKE támogatásából. Az iskolai kategóriában induló gyerekeket nem kell leigazolni. 

A verseny lebonyolítási formája: csapatverseny. 

Javasolt a csapatoknak egységes felső ruházat viselése vagy a megkülönböztető mellény használata annak 

érdekében, hogy minél jobban el lehessen különíteni a csapatokat.  

Szöges cipő használata tilos! 

Öltözési lehetőség nincs, a versenyzők lehetőleg sportruházatban jelenjenek meg. A versenyre a csapatok 

felelőssége, hogy a gyerekek érvényes orvosival rendelkezzenek, csak olyan gyereket hozzanak, akik, 

egészségesek és igazoltak és versenyezhetnek.  

A csapatvezető edzőknek testnevelőknek rendezőknek 10.30-kor technikai értekezletet tartunk a 

versenyhelyszínen, melyen a részvétel kötelező. Itt ismertetjük a lebonyolítás rendjét, tudnivalóit.  

A Sport XXI. verseny további tudnivalói versenyszámai az atletika.hu weboldalon letölthetők, megtekinthetők. 

 

További információ: Nagy Tibor 30/92 50 336 

A versenyen való részvételt egyesületeknek, iskoláknak, edzőkollégáknak köszönjük. 

 

Debrecen, 2021-08-27. 

 

 

Nagy Tibor 

      MASZ Sport XXI. Kelet-Magyarországi régió koordinátor 


