Sport XXI. Atlétikai alapprogram
Dél-Keleti Régió, teremversenye
2021. December. 03. péntek

I.

Verseny célja:

Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában (iskoláiban)
sportoló gyermek korosztály számára.
Tehetséget mutató iskoláskorú gyermekek kiválasztása az atlétikai szakosztályokba. A
Sport XXI. Alap Program céljainak megvalósítása.

II.

Verseny időpontja, helye: 2021. 12.03. péntek

Szolnok Véső úti sporttelep (futófolyosó)

III.

Verseny rendezője:

Sport XXI. Alap Program, MASZ

IV.

Verseny lebonyolítója: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
Versenybírósági elnök:
Ecseki Tibor
Technikai helyettes:
Sipos János
Versenytitkár:
Gál Mihály
Régiós koordinátor:
Varga Ádám

V.

Verseny résztvevői:

Gyermek korcsoport:
U12 (2010, 2011.)
Akiket iskolájuk, egyesületük a nevezési feltételeknek megfelelően a határidőig benevez.

VI.

Versenyszámok:

U12. Korosztály: (2010, 2011)
 Sprintváltó, hosszú-gátváltó, helyből 5-ös váltottlábú szökdelés, zsámoly felett
szökdelés (terpesz-zár 20db/fő), medicin labdával melltől lökés előre (2kg)

A verseny lebonyolítása: a versenyt sprintváltóval kezdi minden csapat majd forgószínpad
szerűen mennek az üres helyszínekre. A végén a gátváltó az utolsó szám.

Nevezés, jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2021.12.01.
Nevezés:
vargaadi.jdm@gmail.com
Információ:
Varga Ádám 30/4964799
8 fős csapatokat kell benevezni. A csapattagok neveit kérjük megküldeni.
A csapatokat vegyesen kell összeállítani, de egy csapatban az U12 korosztálynál maximum
4 fő fiú lehet. Egy egyesület/iskola több csapatot is indíthat.
Végleges regisztrációt a verseny napján 1 órával, a versenyszám megkezdése előtt lezárjuk.
Jelentkezés érkezéskor a nevezési regisztrációs helyen.
Nevezési díj nincs!

Díjazás:

Verseny tudnivalói:

Minden egyes résztvevő a verseny végén csokit és üdítőt kap. A csapatversenyek 1-3.
helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.
Öltözési lehetőség a lelátó épületében van.
A versenyszámok párhuzamosan kerülnek lebonyolításra. A gyerekeknek érvényes
házi vagy iskolaorvosi igazolással kell rendelkezni. Egységes mez viselése kötelező.
Kizárólag csapatértékelés van. A csapatok összesített pontszáma az egyes
versenyszámban elért helyezések összeadásával alakul ki. A legkevesebb pontot
elérő csapat nyer.

Tervezett időrend:

10:30 technikai értekezlet
11:00 kezdés
13:00 Eredményhirdetés
Végleges regisztrációt a verseny napján 1 órával, az első versenyszám kezdése előtt lezárjuk.

FIGYELEM! A COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzetre való tekintettel a verseny zártkapus, 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 figyelmüket a MASZ 7. sz. és a 9. sz. elnöki utasításának betartására és
betartatására! A csarnokban csapatonként (8 fő) 1 fő kísérő tartózkodhat! Maszk használata kötelező!

Szolnok, 2021. 11.22.
A versenyen való részvételt egyesületeknek, iskoláknak, edzőkollégáknak, testnevelőknek, köszönjük.

Varga Ádám
MASZ Sport XXI. Dél-Keleti Régió koordinátor

