Magyarország Egyetemi – Főiskolai Országos Atlétikai
Bajnokság 2021/2022
Versenykiírás
1.

A verseny célja:

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség által 2021/2022-ben meghirdetett egyetemi
– főiskolai országos atlétikai bajnokság célja, hogy eldöntse „Magyarország 2021/2022.
tanévi Egyetemi - Főiskolai Bajnoka” címeket, a hallgatók körében népszerűsítse a
sportágat, elősegítse a további nemzetközi versenyekre történő kiválasztást.
2.

A verseny helyszíne:

Miskolci Atlétikai Centrum (Tábori László Futópálya), 3515 Miskolc - Egyetemváros
3.

A verseny időpontja:

4.

A verseny rendezői:

2022. május 21-22.

Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC)
Miskolci Egyetem
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS)
Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ)

5.

A verseny védnöke, versenybíróság:

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos

a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség elnöke

Versenybíróság: Elnök:
Elnökhelyettes:
Titkár:
Technikai helyettes:
6.

Résztvevők:

A MEFOB versenykiírása alapján:
A MEFS által meghirdetett hazai versenyeken a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény (Nftv.) mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények hallgatói, továbbá
azok a magyar állampolgárok, akik külföldi felsőoktatási intézményben rendelkeznek
hallgatói jogviszonnyal, valamint a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló, külföldi
állampolgársággal rendelkező hallgatók. A már végzett hallgatóknak az abszolutórium
megszerzésének évében és az azt követő naptári évben van indulási jogosultságuk.
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Igazolás: A beérkező sportolók indulási jogosultságát a Versenybíróság ellenőrzi.
Ennek során a csapatvezetők:
• a nevezés alapján diákigazolvánnyal és személyi igazolvánnyal igazolják (az első
versenyszám előtt) a részt vevő sportolók személyazonosságát és a felsőoktatási
státusát, továbbá - bemutatják az érvényes orvosi igazolást,
• igazolják a regisztrációs díj kötelezettség teljesítését,
• az ellenőrzött sportolók az adott versenyre érvényes rajtengedélyt kapnak.

7.

Nevezés:

Felsőoktatási intézmény hallgatóinak:
Április 29. péntek 24.00-ig, KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI ŰRLAPOT KITÖLTVE LEHET:
https://forms.gle/uxLNsUqhTEKvjjsr6
A regisztrációs díj 500 Ft/fő befizetési határideje: 2022. április 29. (átutalással a MEAFC
által vezetett 10400690-00032455-00000001 számlára, a felsőoktatási intézmény,
résztvevők neve / résztvevők létszáma megadásával). A verseny helyszínén, illetve a
nevezési határidőt követően 1000,- Ft/fő regisztrációs díjat kell fizetni.
Az eseményre való regisztráció alkalmával az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név,
intézmény, Neptun-kód, születési dátum. A rendező fenti adatokat a versenyt követően
átadja a MEFS-nek.
Nevezés a nyílt számokra minden korosztályban:
A nyílt számokra a MIR-ben kell nevezni!
Online nevezés indul:
Online nevezés lezárul:

2022. 04. 11. hétfő, 00:00
2022. 04. 29. péntek, 23:59

Ezt követően május 4-én tesszük fel a MASZ honlapra az elfogadott nevezések listáját.
Helyszíni nevezést nem lehetséges!
Nevezési díj: 1500 Ft/fő/versenyszám, 3000 Ft/csapat váltószámok esetén.
A MASZ versenyszabályzata értelmében minden esetben az elfogadott nevezések után kell
fizetni a nevezési díjat.
Nevezési díjfizetés: egyesületenként egy összegben a helyszínen, készpénzben kell
befizetni.
A pálya adottságait figyelembe véve – kalapácsvetés, diszkoszvetés, gerelyhajítás és a
rúdugrás kivételével –, nyílt versenyszámokat írunk ki. A versenyt felnőtt szerekkel, és
gátmagasságokkal rendezzük meg.

2

8.

Technikai információk

Jelentkezés: A Miskolci Atlétikai Sportcentrum kijelölt helyén.
Valamennyi versenyszámban a versenyszám kezdete előtt 75 perccel zárul a
jelentkeztetés.
Call-room (bevezető hely):
futószámok:
20 perccel,
ügyességi és gátfutó számok:
30 perccel,
a rúdugrás:
50 perccel, a pálya bejáratánál felállított bevezető helyről történik.
A call-roomba késve érkező versenyzők a versenyben nem vehetnek részt! A call roomban, a megjelenés kötelező!
A váltók összeállítását 90 perccel a rajt előtt kell megadni a jelentkeztetési helyen.
A gyaloglás versenyszámaira szombaton 16.00 óráig lehet jelentkezni a jelentkeztetési
helyen.
Saját szer használata hitelesítés után megengedett. A szereket hitelesítésre 2 órával a
versenyszám kezdete előtt le kell adni a lelátó mögött kialakított szerhitelesítő helynél,
azokat a versenybíróság szállítja a verseny helyszínére. A versenyszám befejezése után a
csak a szerhitelesítő helyen lehet visszakapni azokat.
A műanyag pályán 9 mm-nél hosszabb szögű cipő nem használható. A versenyzők csak
saját, illetve egyesületi vagy iskolai felszerelésben versenyezhetnek. (válogatott
felszerelésben nem állhatnak rajthoz).
Kezdőmagasságok és magasság emelések: A helyszínen kerülnek megállapításra a
versenybíróság elnöke által.
Bemelegítés: dobók a dobó pályán, futók, gátasok a futófolyosón, illetve a környező
sportpályákon.
Bármely döntőbe került versenyző, ha nem indul el, aznap más versenyszámban már
nem állhat rajthoz!
Minden olyan kérdésben, amelyben ez a versenykiírás nem rendelkezik, a MEFOB
versenykiírás és a MASZ versenyszabályai a mérvadóak.
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9.

Díjazás:

A versenyszámok győztesei elnyerik a „Magyarország 2021/2022. tanév Egyetemi Főiskolai Bajnoka” címet.
Minden versenyszám 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül.
Az összetett pontversenyt megnyerő felsőoktatási intézmény serlegdíjazásban részesül.
1-6. helyezett részesül pontozásban a MEFS szabályzata szerint.
A „nyílt” versenyszámokban díjazás nincs!
Helyezések eldöntése: Magyar Atlétikai Szövetség sportági szabályai szerint.

10. Költségek:
A MEFOB döntő rendezési költségeit a MEFS biztosítja, a részvételi költségeket a résztvevő
egyetemek, főiskolák viselik.

11. Egyéb fontos tudnivalók:
Öltözési lehetőség:
A Miskolci Egyetem Körcsarnokának külső és Atlétikai Centrum öltözőiben. Az öltözőben
hagyott értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget.
Parkolási lehetőség: A Miskolci Egyetem területén található parkolókban.
Szállás: Szállás igény kizárólag versenyzők és kísérőik részére adható le 2022. május 20.
péntek estére azoknak, akik 180 km-nél messzebbről érkeznek, illetve távolságtól
függetlenül május 21. szombatra, azaz maximum egy vagy két éjszakára.
A szállás díja 5600 Ft/fő/éj 2 db különálló 2 ágyas szoba középen vizesblokkal /tusoló/,
szobánként önálló teakonyhával mini étkezővel, hűtőszekrénnyel, televízióval és/vagy tv
csatlakozási és internet csatlakozási lehetőséggel.
A szállás költségét rendezni átutalással a MEAFC által vezetett 10400690-0003245500000001 számlára, a felsőoktatási intézmény nevének megadásával lehetséges.
Idegenforgalmi adót felsőoktatási intézmény hallgatói számára nem kell megfizetni,
azonban a kísérők számára a szállás helyszínén készpénz fizetési lehetőséggel 450
Ft/fő/éj díjat számolunk fel.
Április 29. után plusz igényeket nem, kizárólag lemondási igényeket tudunk teljesíteni!
Szurkolói szállás:
Szurkolók részére az egyetemi campus környékén (Miskolc-Tapolcán, belváros felé) számos
magánszállás, apartman, panzió és hotel található. Miskolci szállások:
www.szallas.hu/miskolc
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Alábbiakban néhány szálláslehetőség tájékoztató jelleggel, a teljesség igénye
nélkül:
Szemere Bertalan Középiskolai Kollégium
Telefon: 06-46/360-125/227 mellék
Email: igazgato@szemere.sulinet.hu
Helyszín: Miskolc, Ifjúság útja 16 -20.
Flóra Panzió:
Honlap: www.florapanzio.hu/
E-mail: info@florapanzio.hu
Telefon: 06-46/422-187
Cím: Miskolc, Miskolctapolcai út 35.
Lidó Hotel:
Honlap: www.hotellido-miskolc.hu/
E-mail: info@hotellido-miskolc.hu
Telefon: 06-46/422-330
Cím: Miskolctapolca, Kiss J. u. 4
Park Hotel:
Honlap: www.parkhotelmiskolctapolca.hu/
E-mail: info@parkhotelmiskolctapolca.hu
Telefon: 06-46/796-885, 06-70/450-4036
Cím: Miskolctapolca, Csabai u. 1
Hotel Lignum
Honlap: https://www.lignumhotel.com/
E-mail: info@lignumhotel.com
Telefon: 06-46/200-520, 06-70/904-9474
Cím: Miskolctapolca, Csabai út 4-6.

Étkezés: Az étkezések helyszíne a Gasztroműhely Egyetemei Étterem, mely több nagy
nemzetközi sportrendezvényt is kiszolgált már a résztvevők megelégedésére (Tájfutó
Egyetemi VB 2016, Kosárlabda Egyetemi EB 2017)
A résztvevő csapatok számára igény szerint reggelit, ebédet és vacsorát biztosítunk.
Az étkezési csomagok kizárólag a felsoroltak szerint rendelhetőek.
Az étkezés költségét rendezni átutalással a MEAFC által vezetett 10400690-0003245500000001 számlára, a felsőoktatási intézmény nevének megadásával lehetséges.
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Étkezési csomagok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. csomag 05.18. szerda vacsora, 05.19. csütörtök reggeli
2. csomag 05.19. csütörtök ebéd, 05.19. csütörtök vacsora, 05.20. péntek reggeli, 05.20.
péntek ebéd
3. csomag 05.19. csütörtök vacsora, 05.20. péntek reggeli, 05.20 péntek ebéd
4. csomag 05.20. péntek ebéd, 05.20. péntek vacsora, 05.21. szombat reggeli
5. csomag 05.20. péntek ebéd
6. csomag 05.20. péntek vacsora, 05.21. szombat reggeli, 05.21. szombat ebéd, 05.21.
szombat vacsora, 05.22. vasárnap reggeli, 05.22. vasárnap ebéd
7. csomag 05.21. szombat ebéd
8. csomag 05.21. szombat ebéd, 05.21. szombat vacsora, 05.22. vasárnap reggeli, 05.22.
vasárnap ebéd
9. csomag 05.21. szombat vacsora, 05.22. vasárnap reggeli, 05.22. vasárnap ebéd
10. csomag 05.22. vasárnap ebéd

Számlázás: Az esemény szolgáltatásairól "Részvételi díj" néven állítunk ki számlát.
Amennyiben a szolgáltatásokat szükséges összeghatárok miatt külön számlázni, a számlákat
szintén kizárólag "Részvételi díj" jogcímen tudjuk több számlán kiállítani.
Lehetőség van díjbekérő, előleg bekérő alapján utalni, ez esetben kérjük ezt az igényt az
űrlapon, számlázás pont alatt lévő megjegyzés rovatban feltüntetni!
ADATKEZELÉS
A MEFOB-on való részvétellel személyes adatait a MEFS számára adatkezelés céljából
átadja, melyet a MEFS az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján
kezel. Az adatok kezelése kizárólag a versenyeredmények nyilvántartása miatt, speciális és
jogos érdekből történik. Az eseményen való részvétellel elfogadom tudomásul veszi
továbbá, hogy a rendezvény ideje alatt a résztvevőkről fényképek és videóanyagok
készülhetnek, amelyet a MEFS a felületein közzé tehet.
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PROGRAM
HIVATALOS ESEMÉNY MEGNYITÓ MÁJUS 20. PÉNTEK
10.00
10.50
11.00
12.00
12.30
13.00
13.50
14.00
14.00
14.00
14.30
14.30
14.45
15.00
15.00
15.00
15.20
15.30
15.40
15.45
16.00
16.10
16.20
16.25
16.30
16.30
16.40
17.10
17.25
17.40
17.50

Május 21. SZOMBAT
100m ffi. (10 próba) (+ nyílt U20)
távol ffi. (10 próba) (+ nyílt U20)
kalapács ffi.
rúdugrás ffi.
súlylökés ffi.(10 próba)(+ nyílt U20)
kalapács női.
100m gát női. ief.
magas ffi. (10 próba) (+ nyílt U20)
távol ffi.
100m gát női (7 próba)
gerely női
110m gát ffi. ief.
100m női ief.
100m ffi. ief.
súlylökés női
magas női (7 próba)
400m ffi. (10 próba) (+ nyílt U20)
100m gát női döntő.
rúdugrás női
110m gát ffi. döntő.
100m női döntő
100m ffi. döntő
súlylökés női (7 próba)
400m női időfutam
gerely ffi.
távol női
400m ffi. időfutam
1500m női időfutam.
1500m ffi. időfutam
200m női (7 próba)
3000m akadály női if.

18.10

3000m akadály ffi. if.

18.25
18.35

4x100m női if.
4x100m ffi if.

07.30
08.45
09.00
10.00
10.10
10.40
10.45
10.45
11.00
11.05
11.30
11.30
11.50
11.50
12.00
12.10
12.20
12.30
12.30
12.40
12.50
13.00
13.10
13.10
13.40
14.00
14.00
14.10
14.20
15.20

Május 22. VASÁRNAP
10000m. ffi gyaloglás
5000m. női gyaloglás
diszkosz női
110m gát ffi (10 próba U20 nyílt)
110m gát ffi. (10 próba)
távol női (7 próba)
diszkosz ffi. (10 próba)
200m női ief.
hármasugrás női
200m ffi ief.
400m gátnői időfutam
magas női
gerely női (7 próba)
400m gát ffi if.
rúdugrás ffi. (10 próba)(+ nyílt U20)
200m női döntő.
200m ffi döntő.
800m női időfutam
hármasugrás ffi
800m ffi időfutam
diszkosz ffi.
800m női (7 próba)
5000m női időfutam
magas ffi.
5000m ffi. időfutam
gerely ffi. (10 próba) (+ nyílt U20)
súlylökés ffi.
4x400m női időfutam
4x400m ffi. időfutam
1500m ffi. (10 próba) (+ nyílt U20)

A program változtatás jogát fenntartjuk!
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