U18 Atlétikai Magyar Bajnokság 2021
A bajnokság célja:

Az ifjúsági korosztályos versenyzők 2021. évi bajnoki címeinek eldöntése. A
bajnokság jellegének megfelelően magas szintű versenyalkalom biztosítása a
korcsoport legjobbjai számára.

A bajnokság helye és ideje: Szekszárdi Atlétikai Centrum, 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
2021.08.07-08.
Rendező:

Magyar Atlétikai Szövetség és a Szekszárdi Sportközpont Nkft.

Versenybíróság

elnöke:
elnökhelyettese:
technikai helyettese:
titkára:

A bajnokság résztvevői:

a sportszervezetek által a nevezési határidőig benevezett, érvényes MASZ
versenyengedéllyel rendelkező versenyzők az U18 korcsoportban (16-17 éves
/2004-2005).

Ferenczy Zsuzsanna
Öhlbaum Zoltánné
Schurk László
Bandel Zsanett

A bajnokság versenyszámai:
U18 férfi:

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m gát, 400m gát, 2000m akadály,
10 000m gyaloglás, magasugrás, rúdugrás, távolugrás, hármasugrás, súlylökés,
diszkoszvetés, kalapácsvetés, gerelyhajítás,

U18 női:

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m gát, 400m gát, 2000m akadály,
5 000m gyaloglás, magasugrás, rúdugrás, távolugrás, hármasugrás, súlylökés,
diszkoszvetés, kalapácsvetés, gerelyhajítás,

Nevezés:

kizárólag előnevezéssel a MIR-en keresztül!
On-line nevezés indul:
On-line nevezés zárul:

Nevezési díj:

2021. 07.26., hétfő 00:00
2021. 08.02., hétfő 23:59

1200.-Ft./ versenyszám
A nevezési díjakat az elfogadott nevezések után számla ellenében átutalással
kell fizetni.

Jelentkezés, rajtszámátvétel: lelátó melletti sátor
A versenyszámok kezdete előtt 75 perccel lezárul!
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Call room:

A célegyenes végén lévő sátorban.
A call roomban a megjelenés kötelező! A késve érkező versenyzők a
versenyben nem vehetnek részt.
Megjelenés
Bevezetés
futószámok:
15 perccel,
10 perccel,
gátfutó és váltófutó számok: 20 perccel,
15 perccel,
ügyességi számok:
30 perccel,
25 perccel,
rúdugrás:
55 perccel,
50 perccel
a versenyszám kezdete előtt történik.

Kezdőmagasságok, emelések:
A magasságemeléseket a nevezések ismeretében határozzuk meg.
Saját szer használata: Saját szer használata hitelesítés után megengedett, de a szert 90 perccel a
versenyszám kezdete előtt le kell adni a szürke raktárépületben kialakított szerhitelesítő helynél és azokat
a versenybíróság szállítja a verseny helyszínére.
A saját szert a versenyszám befejezése után csak a szerhitelesítő helyen lehet visszakapni.
Korlátozás: Minden olyan kérdésben, amelyben ez a versenykiírás nem rendelkezik, a MASZ
versenyszabályai a mérvadóak, a korosztályos korlátozások tekintetében is.
Díjazás: A versenyszámok győztese elnyeri a „Magyarország 2021. évi U18 Bajnoka” címet. Az I-III.
helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
Öltözési lehetőség: Az öltöző épületben
Bemelegítés: Dobószerekkel kizárólag az első kanyar mellett lévő füves területen!!! Egyébként a pályát
körülvevő füves futball pályákon.
Parkolás: Sport utcában a Jégcsarnok parkolójában
Szállásokkal kapcsolatos információk:
Park Hotel
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10. 30/937-2631

Vass Villa Vendégház
7100 Szekszárd, Nagybödő 30/963-2246

Hotel Zodiaco
7100 Szekszárd, Szent László u. 19. 74/511-150
info@hotelzodiaco.hu
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Időrend
1. nap 08.07. szombat
14:30
15:00
15:00

kalapácsvetés férfi
100 m gátfutás női ief.
magasugrás női

5kg
0.76

15:20
15:35

110 m gátfutás férfi ief.
100 m síkfutás női ief.

0.91

15:50
15:55

100 m síkfutás férfi ief.
kalapácsvetés női

16:20
16:35
16:55

100 m gátfutás női döntő
110 m gátfutás férfi döntő
100 m síkfutás női döntő

17:00
17:05

magasugrás férfi
100 m síkfutás férfi döntő

17:10
17:20
17:35

gerelyhajítás férfi
1500 m síkfutás női if.
1500 m síkfutás férfi if.

17:35
17:50

hármasugrás női
400 m síkfutás női if.

18:00
18:15

400 m síkfutás férfi if.
2000 m akadályfutás női if.

18:30
18:45
18:50

2000 m akadályfutás férfi if.
5000 m gyaloglás női
gerelyhajítás női

19:20
19:25

5000 m gyaloglás férfi
hármasugrás férfi
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3kg

700g

0.84
500g

2. nap 08.08. vasárnap
13:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:20
14:30
14:30
14:40
15:00
15:30
15:45
15:45
16:00
16:05
16:15
16:15
16:30
16:45
16:50

rúdugrás női
súlylökés női
távolugrás női 1. csoport
súlylökés férfi
400 m gátfutás női if.
400 m gátfutás férfi if.
távolugrás női 2. csoport
diszkoszvetés női
200 m síkfutás női ief.
200 m síkfutás férfi ief.
800 m síkfutás női if.
800 m síkfutás férfi if.
diszkoszvetés férfi 1. csoport
rúdugrás férfi
200 m síkfutás női döntő
200 m síkfutás férfi döntő
távolugrás férfi
3000 m síkfutás női if.
3000 m síkfutás férfi if.
diszkoszvetés férfi 2. csoport
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3kg
5kg
0.84
1kg

1,5kg

