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GYERMEK ATLÉTIKAI VERSENYE 

 

A verseny rendezője:  Miskolci Sportiskola, MISI SC 

 

A verseny helye, időpontjai:   Diósgyőri Atlétikai Stadion 

  

 I. forduló 2010. május 8. szombat  12.00 óra 

 II. forduló 2010. szeptember 

A verseny célja:  - versenylehetőség biztosítása a gyermek korcsoport számára,  

  - gyermekek felmérése a Gyermek Csapatbajnokságra. 

  - tehetséges gyerekek kiválasztása a Miskolci Sportiskola 

számára. 

Védnök: Kun Attila a Miskolci Sportiskola igazgatója 

A verseny elnöke:  László István 

Elnökhelyettes:  Soós Istvánné 

Titkár: Németh Bence 
Technikai vezető:  Kapéri Levente 
 

A verseny résztvevői:   - Meghívott és benevezett szakosztályok 1998-1999-2000-2001- 

ben született gyermek korcsoportos versenyzői. 

 - A miskolci általános iskolák tanulói és a Miskolci Sportiskola 

 versenyzői, akik 1998-1999-2000-2001- ben születtek. 

 

Nevezés:  - Tájékoztató jellegű egyéni és csapat előnevezéseket kérünk 

május 3-ig elküldeni a lacipitu@gmail.com címre. 

- A helyszínen a verseny előtt 30 perccel,  

- Indulás saját felelősségre. 

- Nevezési díj egy versenyszám esetében 400 Ft, két 

versenyszám esetében 600 Ft, három versenyszám esetében 800 

Ft.  

- Miskolci tanulóknak nincs nevezési díj. 

 

Díjazás:  - 1-3 helyezett versenyzők évjáratonként érem díjazásban 

részesülnek. 

 - A legtöbb pontot szerzett csapat nemenként és évjáratonként 

serleg díjazásban részesül. 

 

Versenyszámok:  

- 1998-1999-2000-ben született fiú és leány versenyzőknek: 60 m, 60 m gát, 300 m, 

1000 m, távolugrás, magasugrás, kislabdadobás. 

- 2001-ben született fiú és leány versenyzőknek: 60 m, 600 m, távolugrás, 

kislabdadobás. 

- Az 1998-1999-es születésű azonos nemű csapatok 10x200 m-es váltója (5-5 fő).  



- A 2000-2001-es születésű azonos nemű csapatok 10x50 m-es szembe váltója (5-5 

fő). 

 

Egyéb:  

- 1998-1999-2000-ben született versenyzők egy versenyen maximum 3 

versenyszámban indulhatnak + váltó. 

- A 2001-ben született versenyzők maximum 2 versenyszámban indulhatnak + váltó. 

- Csapatversenyt is rendezünk az 1998-1999-2000-ben születetteknél. A csapat 

évjáratonként és nemenként értendő, létszáma maximum 5 fő lehet.  

- Egyéniben versenyszámonként, a csapattagokon kívül több versenyző is nevezhető. 
- Vegyes csapat (fiú+leány, különböző születési év) nem nevezhető.  

- Nemenként és évjáratonként egy csapat nevezhető az előnevezési időpontig. A 
csapattagokat előnevezéskor kérnénk megjelölni. 

- Pontszámítás a csapatversenyen: az egyéni versenyszámok 1-8. helyezettje kap 
pontot, melyek alapján kerül kiszámításra a csapatverseny végeredménye. 

- A 2001-ben született versenyzőknél csak egyéni verseny van, csapat nem indítható 

kivéve a 10x50 m-es szembeváltónál  

- Magasugrásnál - a fiúknál és a lányoknál egyaránt - a kezdő magasság 100 cm. 

- Gáttávolság 11 - 7 - 14, gátmagasság kb. 70 cm. 

- Távolugrásnál az elugrás 60 cm-es ugrósávból történik. 

- 1998-1999-2000-ben született versenyzők a két hosszabb futószám közül csak az 

egyikben állhatnak rajthoz, vagy 300 m-en, vagy 1000 m-en. 

- A verseny időrendje tájékoztató jellegű, attól eltérést a versenybíróság elrendelhet. 

- Elsődlegesen azok a tanulók induljanak, akik a későbbiekben atletizálni akarnak!!! 

- Olyan tanuló, aki már más sportágban versenyez, lehetőleg ne induljon!! 

- További információ megtekinthető a www.misiatletika.hu weblapon. 

 



 

IDŐREND 

 Fiúk   Leányok 
12.00  Kislabdadobás 

I. dobóhely (98-99) 

II. dobóhely (2000-01) 

 12.00  Távolugrás  

I. távolugróhely (98-99)  

II. távolugróhely (2000-01) 

12.30 Magasugrás (98-2000) 

 

 13.10 60 m gátfutás előfutamok 

(1998-2000) 

12.50 60 m gátfutás előfutamok 

(1998-2000) 

 

 14.00 60 m síkfutás előfutamok 

(98-2001) 

13.30  60 m síkfutás előfutamok 

 (98-2001) 

 14.30 Kislabdadobás 

I. dobóhely (98-99) 

II. dobóhely (2000-01) 

14.00  Távolugrás  

I. távolugróhely (98-99) 

II. távolugróhely (2000-01) 

 14.40 Magasugrás (98-2000) 

 

15.00 60 m gátfutás döntő 

(1998-2000) 

 14.50 60 m gátfutás döntő 

(1998-2000) 

15.25 60 m síkfutás döntő 

(98-2001) 

 15.15 60 m síkfutás döntő 

(98-2001) 

15.40 600 m időfutamok (2001)  15.35 600 m időfutamok (2001) 

16.00  300 m időfutamok (98-2000)  15.45 300 m időfutamok (98-2000) 

16.25 1000 m időfutamok (98-2000)  16.15 1000 m időfutamok (98-2000) 

16.40 10x200 m váltó időfutamok 

(1998-1999) 

 

 16.35 10x200 m váltó időfutamok 

(1998-1999) 

 

16.50 10x50 m szembeváltó if. 

(2000-2001) 

 

 16.45 10x50 m szembeváltó if. 

(2000-2001) 

 

I. távolugróhely – cél melletti 

II. távolugróhely – rajt melletti 

I. dobóhely - déli maratoni kapu  

II. dobóhely – északi maratoni kapu 


