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Budapest – 2010. október 2. szombat 

 
 
A verseny célja: 1. Versenyzési lehetőséget biztosítani a szakosztályokban 

foglalkoztatott gyermek korosztály részére. 
2. Felmérni a Sport XXI. Program szakosztályokban jelentkező 
hatékonyságát. 

Időpontja:   2010. október 2. szombat 
Helyszín:  Budapest, Puskás Ferenc Stadion  

Elnök:    Dr. Tölg-Molnár László 
Elnökhelyettes:  Kovács II. Sándor 
Technikai helyettes: Ferenczy Zuszsa, Erdélyi Ádám 
Titkár:   Juhász Sándor 

Résztvevők: A szakosztályok 10-12 éves igazolt gyermek korcsoportú (1998-2000) 
versenyzői.   

Nevezési határidő: 2010. szeptember 27. hétfő 
 Nevezés: versenyiroda@masz.hu címre 
Versenyszámok: fiú és leány: 60m, 60m gát (kb.70cm, 6 gát, 11-7-14), távolugrás 
   magasugrás, kislabda hajítás, 1000m, 4x200m váltófutás 
 60m  - térdelő rajtból, elektromos időméréssel 
 60m gát - térdelőrajt, 6 gát/kb.70cm 11-7- 14m 
 távol  - 3 kísérlet 
 magas  - klasszikus szabály szerint 
 kislabda - plasztobol, 3 kísérlet 
 1000m  - ívről indítva 
 4x200m - klasszikus szabály szerint 
  
Részvételi feltételek: - egy szakosztály nevezhet csak fiú, vagy csak leány csapatot 
- egy szakosztály több csapatot is nevezhet 
- a nevezésnek határidőig be kell érkezni 
Csapat: Egy csapat 6 főből áll. Csapatonként és versenyszámonként egy fő indulhat, 
illetve a váltót a 6 versenyzőből 4 futja. 
Értékelés: 

1. Pontozás: 
Az elért eredményeket Spiriev Bojidar külön e célra készített ponttáblázata alapján 
pontozzuk. 
2. Csapatverseny 

A 7 versenyszámban, a csapattagok által elért pontszámok összeadódnak és a csapatok 
összesített pontszáma alapján alakul ki a végső sorrend külön a fiú és leány versenyben. Az 1-
16. fiú illetve leány csapat kap bajnoki pontot. 
 
Díjazás:  Az egyéni versenyszámok és a csapatok 1-3. helyezettjei éremdíjazásban 
részesülnek. 
 
Jelentkezés: A verseny kezdete előtt 90 perccel a verseny helyszínén a jelentkeztető helyen, 
a honlapról letölthető, kitöltött jelentkeztető lap leadásával. 
Öltözés: A kijelölt öltözőkben 
 
 



 
Időrend: 

 
 

  13,00 60m gát   leány if. 
    Kislabda hajítás fiú A-B helyszín 
    Távolugrás  leány A-B helyszín 
    Magasugrás  fiú-leány A-B helyszín 
   13,25 60m gát  fiú if 
   14,00 60m    leány if. 
   14,20 60m    fiú if. 
   14,30 Kislabda hajítás leány A-B helyszín 
    Távolugrás  fiú A-B helyszín 
   14,45 1000m   leány if. 
   15,10 1000m   fiú if. 
   15,40 4x200m  leány if 
   16,10 4x200m  fiú if. 
 
 


