
Gyermek Csapatbajnokág
Budapest – 2011. október 2. vasárnap

A verseny célja: 1. Versenyzési lehetőséget biztosítani a szakosztályokban
foglalkoztatott gyermek korosztály részére.
2. Felmérni a Sport XXI. Program szakosztályokban jelentkező 
hatékonyságát.

Verseny rendezője:  Magyar Atlétikai Szövetség
Verseny támogatója: Nemzeti Sport Intézet, Sport XXI. Program

Időpontja: 2011. október 2. vasárnap

Helyszín: Budapest, Ikarus BSE atlétika pálya /1165 Budapest, Bátony út 1-
33./

Megközelíthető: 
- Örs Vezér térről hévvel /Mátyásföld Imre út + gyalog kb. 5 perc
- Örs Vezér térről busszal /176E-os, 276E-os/
- Újpalota felől érkezők: 130-as, 92-es busz 
- 46-os busszal csak a 17. kerületből érkezők tudják megközelíteni a pályát 
- A vidékről érkezők az M0-s felől jöjjenek

Versenybíróság:
Elnök:  Smoczer György
Elnökhelyettes:  Pintér Zsolt
Technikai helyettes: Rózsa István
Titkár: Juhász Sándor

Résztvevők:  A szakosztályok 10-12 éves igazolt gyermek korcsoportú (1999-
2001) versenyzői.

Előzetes nevezési határidő: 2011. szeptember 26. hétfő
Csapatok nevezése nevek nélkül.

Név szerinti nevezés határideje: 2011. szeptember 30. péntek
Kérjük, hogy csak a végleges csapatösszeállítást küldjék be, hogy a verseny helyszínén 
már csak minimális változtatásokat kelljen eszközölni. Teljes csapatnevezéseket a 
helyszínen már nem fogadunk el!

Nevezéseket a következő címre kérjük elküldeni: versenyiroda@masz.hu

Versenyszámok:
 fiú és leány: 60m, 60m gát (kb.70cm, 6 gát, 11,50-7,25-12,25-idei évtől), távolugrás

magasugrás, kislabda hajítás, 1000m, 4x50 m szembe váltófutás (idei évtől)

60m  - térdelő rajtból, elektromos időméréssel
60m gát - térdelőrajt, 6 gát/kb.70cm 11,50-7,25- 12,25 m
távol  -  3 kísérlet
magas - klasszikus szabály szerint
kislabda  - plasztobol, 3 kísérlet
1000m  - ívről indítva
4x50m  - szembe váltófutás szabálya szerint (lásd a 3. oldalon)



Részvételi feltételek:
− egy szakosztály nevezhet csak fiú, vagy csak leány csapatot
− egy szakosztály több csapatot is nevezhet
− érvényes sportorvosi igazolás
− a név szerinti nevezésnek határidőig (30-ig) be kell érkezni
Csapatösszetétel:  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 a külön e célra készített ponttáblázat /idei 
évtől használatos/ 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. Az összesített versenyben (fiú+leány) 1-6 
helyezést elérő csapat eredményességi támogatásban részesül utófinanszírozási formában. A 
MASZ szakmai javaslata alapján NSI köt vagy emel meg támogatási szerződést az 
egyesületekkel.

1. hely: 150 000 Ft
2. hely: 140 000 Ft
3. hely: 130 000 Ft
4. hely: 120 000 Ft
5. hely: 110 000 Ft
6. hely: 100 000 Ft

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.

Öltözés: A kijelölt öltözőkben, az elveszett értéktárgyakért a rendezőség felelősséget
nem vállal!



Időrend: 

13,00 60m gát leány időfutamok
Kislabda hajítás fiú A-B helyszín (salakos pálya)
Távolugrás leány 1. csoport - A helyszín
Távolugrás fiú 1. csoport – B helyszín
Magasugrás fiú-leány A-B helyszín

13,30 60m gát fiú időfutamok
14,10 60m leány időfutamok
14,30 60m fiú időfutamok

Kislabda hajítás leány A-B helyszín (salakos pálya)
Távolugrás leány 2. csoport - A helyszín
Távolugrás fiú 2. csoport – B helyszín

14,50 1000m leány időfutamok
15,15 1000m fiú időfutamok
15,40 4x50 m leány időfutamok
16,10 4x50 m fiú időfutamok

Az időrend tájékoztató jellegű, a versenyzők létszámától függően változhat, amit a helyszínen időben 
közölni fognak a rendezők!

4x”50” m-es szembe-váltó, váltóbottal,  bója kerüléssel

• Indulás az állórajt szabályai szerint.
• 55 m megtétele után a váltóbotot hozó társ megkerüli a bóját.
• A botot kapó társ a rajt - illetve az 50 m-es vonalnál várakozik. Amikor a társa megkerülte a bóját, 

elindulhat a váltást megelőzően, és mozgás közben veheti át a botot.
• A 3-4. váltótagok a bója mögötti területen várakoznak
• Egyszerre maximum 4 csapat versenyezhet!
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