
 

Felnőtt és U23 35 km Gyalogló Magyar Bajnokság – 2021 

U16 Gyalogló Atlétikai Magyar Csapatbajnokság – 2021 

20 km, 10 km, 5km gyaloglás nyílt versenyek 

Verseny célja: Felnőtt 35 km gyaloglás egyéni és csapat, valamint az U23 35 km egyéni országos 
bajnoki, valamint az U16 korosztály gyalogló csapatbajnoki címeinek eldöntése, 
továbbá versenylehetőség biztosítása 20 km, 10 km és 5 km gyaloglásban. 

Verseny ideje: 2020. 10. 03. vasárnap 

Verseny helyszíne: Budapest, a Puskás Aréna körüli 1000 méteres körpálya 

Versenybíróság: Elnök:   Rózsa István  
 Technikai elnökhelyettes: Kamen Ádám 
 Titkár:    
 
Résztvevők: Azon felnőtt és U23 atléták, akik érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek és 

akiket az egyesületük határidőig benevez. Az U23 korosztály bajnokságán az 1999-
2000-2001 években születettek állhatnak rajthoz. Az U16 korosztály bajnokságán 
U14 korosztályú atléták is rajthoz állhatnak. 

Nevezés: kizárólag előnevezéssel a MIR rendszeren keresztül: 

 Nevezés kezdete:  2020. 09. 20. hétfő, 00:00 

 Nevezés zárul:  2020. 09. 27. hétfő, 23:59 

Nevezési díj:  2000 Ft/fő az abszolút számokban 

 1000 Ft/fő az U16 és U14 korosztályokban 

Jelentkezés: A versenyszám kezdete előtt 75 perccel zárul a jelentkezés és a rajtszámok 
átvétele.  

Díjazás: A bajnoki számok első helyezettjei elnyerik Magyarország 2021. évi Felnőtt, illetve 
U23 35 km Gyalogló Bajnoka, illetve U16 Gyalogló Csapatbajnoka címet. A bajnoki 
számok 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

Egyéb: A verseny a büntető területre vonatkozó szabállyal összhangban kerül 
megrendezésre. 

 Az öltözési lehetőség a BOK B-csarnokában. 
 A szabadon hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk. 
 
A verseny ideje alatta koronavírus-járvány elleni védekezés aktuálisan érvényben lévő szabályainak 
betartását fokozottan kérjük a versenyzőktől, edzőktől, vezetőktől, versenybíróktól és szurkolóktól a 
létesítmény egész területén! 
 
Budapest, 2021. 09. 01. 
 
  



 

English: 
 
International athletes can participate in the open races of 20km, 10km and 5km race walk, starting at 
9:00 AM. Only out-of-competition entries will be accepted for the 35km race walk. No international 
entries will be accepted for 3km. 
 
Entry fee: 10 EUR/entry which should be sent to the following bank account: 
 
Name:  Magyar Atlétikai Szövetség 
IBAN:  HU02104001400002812700000006 
BIC:  OKHBHUHB 
Indicate the name of the athlete whose entry is being paid. 
 
Each athlete has to send a competition permit document of his/her respective National Federation 
along the entry to the following e-mail address: versenyiroda@atletika.hu 
 
Deadline for the entry: 2021. 09. 27. 23:59 
 
Bibs can be taken between 7:00 - 7:45 AM. 
 
Contact person: 
name: Soma Kovács 
e-mail: soma.kovacs@atletika.hu 
phone: +36-20-252-11-71 
 

Időrend/Schedule 
 

 9:00 35 km gyaloglás abszolút férfi és női 
  20 km gyaloglás abszolút férfi és női 
  10 km gyaloglás abszolút férfi és női 
  5 km gyaloglás abszolút férfi és női 
   

 10:30 5 km gyaloglás  U16 fiú gyalogló CSB 
  3 km gyaloglás U16 lány gyalogló CSB 
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