
Fejér Megyei Atlétikai Szövetség 
Székesfehérvár, Piac tér 12-14. 
Tel.: 22-316-480 Fax: 22-316-028 
 
 

Fejér megye 2010. évi gyermek bajnokságának versenykiírása, II. forduló 
 
 
A bajnokság célja: Versenyzési lehetőség a fiatal atléták számára, tehetségkutatás, a 

sportág megszerettetése, bajnoki címek eldöntése. 
 
A bajnokság helye és ideje: Dunaújváros, Radari Atlétikai Csarnok 

 2010. december 5. (vasárnap) 9.30 óra 
 
A bajnokság rendezői: Fejér Megyei Atlétikai Szövetség 
 Dunaújvárosi Városi Sportiskola 
  
A versenybíróság: Elnöke:  Boromiszáné Máté Ágnes 
 Elnökh.: Ágoston Zita 
 Techn. elnökh.: Paszternák László 
 
Résztvevők: Azok az 1998-1999-2000. vagy később született gyermekek, 

akik a versenyszámok kezdése előtt 30 perccel jelentkeznek. 
 
Nevezés: A bajnokságra előre nevezni nem kell, nevezési díj nincs. 
 
Helyezések eldöntése: Az atlétikai szabálykönyv rendelkezései szerint. 
 
Költségek: A rendezési költségeket a rendezők, a részvételi költségeket a 

szakosztályok, iskolák fedezik. 
 
Díjazás: A bajnokság I-II-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek. 
 
Egyebek: Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

 A váltófutásban az 1998-1999-2000-ben született leány és fiú   
 versenyző alkotja a váltót. 

  A 10 évesnél fiatalabb versenyzők az 2000-ben születettekkel 
 együtt kerülnek értékelésre. 

 Az időrend tájékoztató jellegű, a versenyszámok kezdési ideje a 
résztvevők számától függően előrébb kerülhet. 
 

 
 
Dunaújváros, 2010. október 21. 
 
 
                                                                                                              Rendezőség 
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I D Ő R E N D 
 
 
  
9.45 60 m gátfutás (70 cm magas gát) 10-11-12 éves fiú-leány 
 
10.00 távolugrás „A” pálya 10 éves fiú 
  „B” pálya 10 éves lány 
 
10.15 60 m időelőfutam  11 éves fiú 
 
10.30 60 m időelőfutam  11 éves lány 
 
10.45 60 m időelőfutam  12 éves fiú 
 
11.10 távolugrás „A” pálya 11 éves fiú 
  „B” pálya 11 éves lány 
 
11.10 60 m időelőfutam 12 éves lány 
 
11.25 60 m időelőfutam  10 éves fiú 
 
11.40 60 m időelőfutam  10 éves lány 
    
12.10 60 m döntő 12 éves fiúk - lányok 
 
12.15 60 m döntő 11 éves fiúk - lányok 
 
12.25 60 m döntő 10 éves fiú-lány 
 
12.15 távolugrás „A” pálya 12 éves fiú 
  „B” pálya 12 éves lány 
  
12.40 300 m időfutamok  11 éves fiúk - lányok 
 magasugrás  10-11-12 éves fiú 
 
13.00 300 m időfutamok  10 éves fiúk – lányok 
 
13.25 300 m időfutamok 12 éves fiúk - lányok 
 
13,45 800 m időfutamok  11 éves fiúk – lányok 
 magasugrás  10-11-12 éves leány 
 
14.00 800 m időfutamok  10 éves fiúk – lányok 
 
14.15 800 m időfutamok 12 éves fiúk – lányok 
 
14,30 6 x fél körös váltófutás 10 éves lány – 10 éves fiú – 11 éves lány – 11 éves fiú – 
(800 m után) 12 éves lány – 12 éves fiú futási sorrenddel. 


