
                                                                                      

IV. Kis Károly emlékverseny 2022, Pápa 

 

Verseny célja:  A PAC atlétáinak felmérése, versenyzési lehetőség biztosítása  

   az atléták részére, az atlétikai sportág népszerűsítése. Az U8-U16-os  

   korcsoportok versenyzési lehetőségének bővítése, versenyalkalom biztosítása. 

Verseny helyszíne:  Pápa, SportCentrum, Téglagyári út 3. 

Verseny ideje:  2022. október 15. (szombat)   

 

Verseny rendezője:  Pápai Atlétikai Club 

 

Versenybíróság: Elnöke:   Szabóné Harlai Katalin 

   Elnök helyettes:   Varga Patrik 

   Titkára:   Györkös Virág 

 

Verseny résztvevői: Azok a versenyzők, akik érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek és akiket 

   az egyesületük a határidőig benevez. 

 

Nevezés:   A nyílt futamok kivételével a MIR rendszerben! 

 

   A nyílt futamokra jelentkezés a papaiatletikaiclub@gmail.com e-mail 

   címre október 12. szerda 23:59-ig. 

   A nevezésen fel kell tüntetni a versenyző pontos nevét, születési évét, a  

   versenyszámot, amelyre nevez és a klub pontos nevét, számlázási címet.  

   Probléma esetén ugyanezen az e-mail címen nyújtunk tájékoztatást. A nevezés 

   a nevezési díj elutalása után válik véglegessé. Számlaszám: OTP 11748045-

   21155363-00000000, a közlemény rovatban kérjük a versenyző(k) nevét  

   feltüntetni . 

    

   Helyszíni nevezés nem lehetséges! 

 

   Online nevezés:  indul:   2022. szeptember 26. hétfő 0:00 

       zárul:   2022. október 12. szerda 23:59 

 

Jelentkezés:  A célban felállított sátornál.  

   Az egyes számok kezdete előtt 75 perccel. 

 

Call-room:  Futószámoknál a célban felállított sátornál, 10 perccel rajt előtt. 

   Dobó számoknál a dobó ketrecnél 30 perccel kezdés előtt. 

 

Nevezési díj:   egységesen 2000 Ft/fő/ versenyszám. Fizetés, számla ellenében átutalással. 

 

Szerhitelesítés:    a dobó pályánál 

 

 

mailto:papaiatletikaiclub@gmail.com


Időrend:  14:30  Kis Károly emléktábla koszorúzása a futófolyosón 

   15:00 kalapácsvetés abszolút női 4 kg 

   15:00  200 m nyílt, U8 leány  (2015-2016) 

   15:00  200 m nyílt, U10 leány (2013-2014) 

   15:10  200 m nyílt, U8 fiú 

   15:10  200 m nyílt, U10 fiú 

   15:20  600 m nyílt, U12 leány (2011-2012) 

   15:30  600 m nyílt, U12 fiú 

   15:40  1000 m U14 leány (2009-2010) 

   15:55  1000 m U14 fiú 

   16:00  kalapácsvetés U16 fiú 4 kg, U16-U18 leány 3 kg 

   16:10  1000 m U16 leány (2007-2008) 

   16:25  1000 m U16 fiú 

   16:40  3000 m abszolút női 

   17:00  3000 m abszolút férfi 

   17:00   kalapácsvetés U16 fiú 5 kg, U18 férfi 5kg 

   16:40  3000 m nyílt futam, abszolút, női ( -2010) 

   17:00  3000 m nyílt futam, abszolút, férfi 

   17:20  300 m nyílt futam, abszolút,  női  ( -2012) 

   17:30  300 m nyílt futam, abszolút, férfi 

   18:15 kalapácsvetés U18 férfi 6 kg, U20 férfi 6 kg  

   19:00 kalapácsvetés abszolút férfi 7,26 kg 

A verseny résztvevői: A versenyen azon egyesületek és szakosztályok tagjai indulhatnak, melyek 

 tagjai a Magyar Atlétikai Szövetségnek és rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel (MIR), ha 

 szabályszerű nevezésük és nevezési díjuk a nevezési határidőig beérkezett és a versenyiroda azt el is 

 fogadta.  

A nyílt versenyben indulhat bárki, a korosztály megjelölések betartásával.  

Az indulás feltétele:  

-A nevezések határidőre beérkezése a fenti e-mail címre.  

-A nevezési díj beérkezése az egyesület számlájára a verseny napjáig. 

-A felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése és leadása. (l. melléklet). A nyílt futamokban a versenyző 

 saját felelősségére indul.  

A további kérdéskörökben a MASZ mindenkori Versenyszabályzata a mérvadó. 

Eredményhirdetés: Egyes versenyszámok után 10 perccel. 

Díjazás:    Minden versenyszám 1-3 helyezettje éremdíjazásban részesül. Kalapácsvetés 

   abszolút férfi 1. helyezettje elnyeri a Kis Károly emlékverseny vándorserlegét.  

Időmérés, mérés: A futószámok időmérése kézzel történik.  

Öltözési lehetőséget tudunk biztosítani. Az öltözőben, valamint a sportcentrum teljes területén 

hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

 

Az időrend a nevezések függvényében változhat! 

COVID szabályok: A hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

A pályán 9 mm-nél hosszabb szögű cipő nem használható.  



 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

(nyílt futamokhoz kötelező) 

 

Alulírott,  

*(amennyiben a versenyző kiskorú, törvényes képviselő tölti ki!) 

neve:                                                                                                                 

születési helye, ideje:                          

anyja neve:                                              

  

*(csak kiskorú versenyző esetén kitöltendő) 

kiskorú neve:  

kiskorú születési helye, ideje: 

kiskorú anyja neve:  

kiskorú lakcíme:  

kiskorú sportegyesülete:  

 

A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, 

illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a rendező- és a rendezőség által megbízott személyek/szervezetek semmilyen 

címen felelősséget nem vállalnak és nem vonhatók felelősségre. Tisztában vagyok vele, hogy a nevezésem leadásával a 

versenyszabályzatot számomra elfogadottnak tekintem. Kijelentem, hogy a versenyen választott táv teljesítéséhez 

megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést akadályozó betegségben nem szenvedek.   

Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képi anyagokon valamint azok reklámcélú felhasználásában 

szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek.  

Elfogadom, hogy a nevezésem nem átruházható és a nevezésem nem lemondható, pénzvisszatérítés ezzel kapcsolatban 

semmilyen jogcímen nem igényelhető. Elfogadom, hogy elháríthatatlan külső ok (időjárás, blokád, sztrájk), ami nem 

tervezhető és extrémnek számít, a rendezvényt elhalasztják és egy későbbi, új időpontban tartják meg. A nevezésem ezen 

időpontra érvényes és annak díjának visszatérítését nem kérem.. Az utasítások be nem tartása a rendezvényből való 

kizárást vonja maga után.  

A Magyar Atlétikai Szövetséggel, és a Pápai AC sportegyesülettel szemben mindennemű kártérítési igényemről 

lemondok.  

 

Aláírásommal igazolom, hogy a részvételi és használati feltételeket, valamint a jelen nyilatkozatot elolvastam, teljes 

tartalmukat megértettem, tudomásul vettem, minden leírt ponttal teljes mértékben egyetértek, azokat elfogadtam.  

 

Kelt: ………………………, 2022………………………………….  

 

 

…………………………………………. ( versenyző vagy törvényes képviselő aláírása)  

Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a rendező, a Pápai AC kezelje, és azokat felhasználja jövőbeni 

tájékoztatás céljából, időbeli korlátozás nélkül. A Pápai AC kijelenti, hogy a fent megjelölt személyes adatokat a GDPR 

rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapuló felhatalmazás alapján az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. 


