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I. Verseny célja:   Terem verseny lehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályaiban  

    sportoló gyerekkorosztály számára. A gyermek korosztály részére élvezetes 

    csapatverseny biztosítása az atlétikai alapmozgások egyszerű   

    gyakorlataival. Tehetséget mutató Iskoláskorú gyermekek kiválasztás az  

    atlétikai szakosztályokba. 

 

II. Verseny időpontja, helye: 2021. május 22. szombat 11.00 

     Debrecen, Oláh G. U. Gyulai István Atlétikai Stadion.  

 

III. Verseny rendezője:  MASZ, Sport XXI Alap Program,  

IV. Verseny lebonyolítója: DSC-SI Atlétikai Szakosztálya, valamint a Hajdú Bihar Megyei és Debrecen 

    Városi Atlétikai Közhasznú Egyesület. 

Versenybíróság elnöke: Vas László, NYSC, Titkár. Német Botond 

     Technikai helyettes: Német Károly, Régiós koordinátor: Nagy Tibor 

      

V. Verseny résztvevői:  Gyermek korcsoportú U12. (10-11 éves gyerekek, 2010, 2011) akiket  

    iskolájuk, egyesületük benevez. 

 

VI. Versenyszámok:  A MASZ által összeállított öt terematlétikai versenyszám. 

Sprintváltó, gátváltó, helyből távol, szökdelő váltó, mediciin labdadobás 

guggolásból, helyből mellközépről előre kilépéssel. 

Versenyszámok a mellékletben találhatóak leírással.: 

10.30 Technikai értekezlet 

11:00 kezdés             

13:00  Eredményhirdetés 

A versenyszámok lebonyolítása: a verseny mind az 5 helyszínén zajlik a 

kísérők döntik, el hol kezdik a versenyt, majd forgószínpad szerűen mennek 

az üres helyszínekre. a végén gátváltó az utolsó szám. Minden versenyszám 

befejezése után az eredmény leadása a versenytitkárságnál kötelező! 

 

VII. Nevezés, jelentkezés:  Előnevezés  e-mailen a gatedzo2@gmail.com címen. 

 Információ: Nagy Tibor 30/92 50 336  

8 fős csapatokat kell benevezni. Csapatokat vegyesen kell összeállítani, de 

egy csapatban maximum 4 fő fiú lehet az U12 korosztálynál, de akár nyolc 

lány is lehet . Egy egyesület/iskola több csapatot is indíthat. Jelentkezést a 

verseny napján 1 órával az első versenyszám megkezdése előtt lezárjuk. 

Jelentkezés érkezéskor a csarnokban elhelyezett titkárságon.  

Versenyjegyzőkönyveket érkezéskor folyamatosan itt adjuk át a kísérőknek. 

Az indulási jogosultságot itt ellenőrizzük. Egyesületi, iskolai összesítőt és 

diákigazolványokat a csapatok hozzák magukkal. 

Nevezési díj nincs! 

 

mailto:gatedzo2@gmail.com


VIII.  Díjazás:   Minden egyes résztvevő a verseny végén matricát kap. A csapatversenyek 

    1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.  

Az iskolai kategóriát is különdíjakkal és éremmel jutalmazzuk  

IX. Költségek:   A rendezés költségeit a rendező HBMAKE, a MASZ Sport XXI. támogatásából, 

    fedezi, míg az összes többi felmerülő költséget a résztevő egyesületek,  

    iskolák fedezik. 

 

X. Verseny egyéb tudnivalói:  

 

Öltözési lehetőség a sportcentrum csarnokának épületében van. A versenyszámok párhuzamosan kerülnek 

lebonyolításra. Egyszerre több csapatversenyez. A versenyen a gyerekeknek érvényes háziorvosival, 

iskolaorvosival vagy sportorvosival kell, hogy rendelkeznie.  

Egységes mez viselése kötelező. Befutóknak jelzőszalag! Kizárólag csapatértékelés van.  

Szeges cipő használat nem engedélyezett. 

A csapatok összes pontszáma az egyes versenyszámban elért helyezések összeadásával alakul ki. A 

legkevesebb pontot elérő csapat nyer.  

A csapatvezető edzőknek testnevelőknek technikai megbeszélést tartunk a verseny megkezdése előtt 30 

perccel, melyen a részvétel kötelező, itt ismertetjük a lebonyolítás rendjét. 

 

FIGYELEM! A Covid-19 vírushelyzet miatt kialakult járványhelyzetre való tekintettel a verseny zártkapus, a 

kísérők és a szurkolók számára a belépés nem engedélyezett. A verseny ideje alatt mindenki köteles a 1.5 m 

távolság betartására. A verseny területére történő belépéskor kötelező a legszigorúbb higiéniai szabályok 

betartása. Felhívjuk a figyelmüket a MASZ 7. sz. és a 9. sz. elnöki utasítás szigorú betartására és 

betartatására! 

A versenyhelyszíneken csak a versenyző gyerekek és 1 fő kísérő tartózkodhat a munkájukat végző 

versenybírókkal, akik számára a maszk viselése kötelező! 
 

 

 

 

Debrecen, 2021. 05. 05. 

 

Részvételt köszönjük. 

 

 

 

 

 Nagy Tibor 

Koordinátor 


