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 Rúdugró Kupasorozat 
Gyermek, U14-es és U16-os rúdugró verseny 

 
A verseny célja: A versenysorozat célja, hogy versenyzési lehetőséget biztosítson a 

hazai gyermek, U14-es és U16-os atléták részére.  

 

A verseny dátuma: 2022.05.13. (péntek) 10:00 óra 

Kupasorozat további időpontjai: 

    2022.06.10. (péntek) 10:00 óra 

    2022.08.12. (péntek) 10:00 óra 

    2022.09.02. (péntek) 10:00 óra 

 

A verseny helyszíne: Viadukt SE atlétika pálya, 2051 Biatorbágy, Kolozsvári utca 15. 

 

A verseny rendezője: Viadukt Sportegyesület  

 

A versenybíróság: elnöke: Kopcsay Péter 

titkára: Móri-Donáth Katalin 

 

A verseny résztvevői:  

Azok a magyar, érvényes versenyengedéllyel rendelkező, U14, U16 és gyermek (U10, 

U12) atléták, akik a megadott időben leadják nevezéseiket. 

 

Versenyszámok:  

gyermek (U10, U12) és U14, U16 leány: rúdugrás  

gyermek (U10, U12) és U14, U 16 fiú: rúdugrás  

 

Kezdő magasság és magasságemelések:  

A kezdőmagasságok és a magasságemelések a helyszínen kerülnek meghatározásra. 

 

Nevezés: Kizárólag előnevezéssel a MIR rendszeren keresztül, helyszíni nevezés 

nincs!  

Az on-line nevezés a versenyek esetében három héttel a verseny előtt indul. Első 

verseny esetén: 2022.04.22. péntek, 00:00, zárul: 2022.05.06. péntek, 23:59  
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Nevezési díjak: U14, U16 korosztály: 2.000, -Ft , gyermek korosztály: 1.500, -

Ft.  

A nevezési díjakat egyesületenként átutalással kérjük fizetni! Minden résztvevő 

egyesületi képviselőt kérünk, hogy a számlázási adatokat előre egyeztetni 

szíveskedjenek a Viadukt Se-vel e-mail-ben.  

 

Díjazás: minden induló résztvevői érmet kap, illetve korosztályonként a kupasorozat 

legeredményesebb versenyzői (fiú és lány) kupában részesülnek. 

 

Jelentkezés: A versenyszám kezdete előtt legkésőbb 75 perccel; ezután 

jelentkezéseket nem fogadunk el. Jelentkezni a verseny helyszínén, a kijelölt helyen 

lehet.  

 

Egyebek: A műanyag pályán csak 9 mm-nél nem hosszabb szögű cipő használható. 
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 Rúdugró Kupasorozat 
Gyermek, U14 és U16 rúdugró verseny 

2022.05.13., 06.10., 08.12., 09.02. 

 

 

Időrend 
 

Időpont Versenyszám Korosztály Nem 

10:00 rúdugrás 
gyermek U10, 

U12 
leány 

11:00 rúdugrás 
gyermek U10, 

U12 
fiú 

13:00 rúdugrás U14, U16 leány 

15:30 rúdugrás U14, U16 fiú 

 
 

Az időrend tájékoztató jellegű, a nevezések ismeretében változhat! 
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