
Magyarország 2014. évi Serdülő Csapatbajnoksága 
 

A verseny célja: 

 1. Versenyzési lehetőség biztosítása serdülő és újonc atléták részére. 

2. Serdülő és újonc atléta pozitív élményhez segítése 

3. Felmérni a Sport XXI. Program hatékonyságát. 

 4. A serdülő és újonc versenyzők formájának ellenőrzése az U16 válogatott viadal előtt 

 

A verseny ideje és helye: 

 2014. 09. 13-14.  Székesfehérvár, Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ 

 

A verseny rendezője:  

 Magyar Atlétikai Szövetség és az Alba Régia Atlétikai Klub 

 

A verseny bírósága: 

 Elnöke:   Szöllősi Miklós   

 Elnök helyettese: Stiglic Edit 

Technikai helyettes: Olasz Tamás 

Titkár:   Hubacsek Dóra       

 

A verseny jellege:  
Fiú csapatverseny és leány csapatverseny  

  

A verseny rendszere:  

 

- Egy csapatban (külön leány vagy fiú csapatban) maximum 15 versenyző indítható 

egyéni versenyszámban. Egy versenyző, a két nap során maximum két egyéni 

versenyszámban és a váltóban indulhat, de egy napon maximum két 

versenyszámban, a váltót is beleértve. Amennyiben a versenyző 300 m-nél 

hosszabb futószámban indult, utána aznap más versenyszámban már nem indulhat, 

illetve utána másnap maximum egy versenyszámban indulhat. 

Újonc versenyző 300 m gátfutásban és ötösugrásban (lendületszerzésből) nem 

indulhat.  

 

- Az egyéni versenyszámokban elindított 15 versenyzőn felül a 4x100 m-es váltóban 

lehetőség van plusz versenyzőket (max.4) indítani, de ők egyéni versenyszámokban nem 

indulhatnak. Tehát elvileg egy csapat így (2x15+1) rajtlehetőséget használhat ki. 

  

- A csapat akkor értékelhető, ha nemenként minimum 5 atléta indul. 

 

- A 4x100 m- es váltó összeállítását a legkésőbb a versenyszám kezdése előtt egy órával 

meg lehet változtatni, a szabályok betartása mellett. Csak az előre benevezett versenyző 

indítható. 

 

- Értékelés: 

- Minden versenyszámban az első 12 helyezett kap pontot:  

(12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 pont) 

- Amelyik versenyszámban nincs 12 induló, ott is 12- ből indul a pontozás. 

- A csapat összesített pontszáma az egyéni illetve váltó versenyszámokban 

szerzett pontok összege, de csapatonként csak a legjobb 15 pontszámot vesszük 

figyelembe.  



 

Szabálytalan versenyeztetés esetén a csapat eredménye törlésre kerül! 

 

A magasugrás és a rúdugrás kivételével a többi ügyességi versenyszámban 4 kísérlet 

van. 

 

Indulási lehetőséggel kapcsolatos egyéb tudnivaló: 

 Amennyiben a szakosztály nem tud csapatot indítani, de az évi serdülő és újonc ranglista 

alapján U16 válogatottba esélyes versenyzője van, egyénileg kell nevezni a „OB egyéni és 

MASZ rendezésű versenyek” nevezési lapon. A versenyző meghívottként történő indulására 

Lengyák György utánpótlás szakreferens adhat engedélyt. 

 

A verseny díjazása:  

- A fiú illetve a leány csapatverseny győztese elnyeri 

   „Magyarország 2014. évi Serdülő Csapatbajnoka” címet. 

  - Az első három helyezett fiú illetve leány csapat serleget kap. 

  - A verseny első három helyezett fiú és leány csapatának versenyzői  

         éremdíjazásban részesülnek.  

A fiú és leány csapatok 15-15 legjobb pontszámát összeadva kialakul a  

sportszervezet összesített pontszáma, ami alapján az első 10 helyen végzett           

sportszervezet 100-100 ezer forintot kap. 

 

Versenyszámok:  

  

Fiúk: 1. nap 

 100 m, 300 m gát (0,76); 800 m, 3000 m gyaloglás, rúdugrás, távolugrás, 

diszkoszvetés; kalapácsvetés, 4x100 m  

 2. nap 

 100 m gát; (13,00 - 8,50 – 0,84), 300 m; 3000 m; magasugrás, ötösugrás, 

súlylökés, gerelyhajítás 

  

Leányok: 1. nap 

 100 m; 300 m gát (0,76); 800 m; 3000 m gyaloglás, magasugrás; ötösugrás, 

súlylökés; gerelyhajítás; 4x100 m 

 2. nap 

 80 m gát (12,5 - 8,0 – 0,76); 300 m; 3000 m; rúdugrás; távolugrás; diszkoszvetés; 

kalapácsvetés 

  

 Ötösugrás-korlátozott nekifutásból: A lendületszerzésre a lányoknál 11 m, 

a fiúknál 12 m engedélyezett. A nekifutás lehetséges legtávolabbi pontját krétával 

keresztbe húzott vonallal kell jelölni és egy futógátat kell elhelyezni rá. Az 

ugrásokat váltott lábbal kell végrehajtani. Az elugrás 20 cm széles festett 

gerendáról történik.  A gerenda távolsága a leányoknál 12,00 m és 14,00 m, a fiúknál 

14,00 m és 16,50 m. Csak edzőcipőben lehet versenyezni. 

 

Nevezés: 

 Nevezési határidő: 2014. 09. 03. (szerda) 24:00 óra versenyiroda@masz.hu 

A csapatokat A verseny rendszere pontban leírtak betartásával „SERDÜLŐ 

CSAPATBAJNOKSÁG NEVEZÉSI LAP”-on a mellékelt minta alapján lehet csak 

nevezni. (kivétel az egyéni meghívott versenyzők) Hiányosan és szabálytalanul kitöltött 

nevezési lapot nem fogadjuk el. Nevezési díj: 600.-/fő 

http://www.masz.hu/images/stories/pdf-anyagok/2014/Versenyek_2014/nevezesek/nevezesi_lapok/ob_nevlap.xls
http://www.masz.hu/images/stories/pdf-anyagok/2014/Versenyek_2014/nevezesek/nevezesi_lapok/ob_nevlap.xls
mailto:versenyiroda@masz.hu


 

Jelentkeztetés: 

A verseny kezdete előtt 60 perccel a csapatot le kell jelentkeztetni összegyűjtött tagsági 

könyvekkel, melynek tartalmaznia kell az érvényes orvosi igazolást és versenyengedélyt. 

Külön a leányokat és külön a fiúkat ugyanolyan nevezési lapon, mint amilyenen a 

nevezéseket kértük. 

 

Nevezési lap:   

A leány és fiú csapatot külön lapon csak az alábbi táblázatban lehet nevezni. 

Amennyiben csak az U16 válogatás miatt indít néhány versenyzőt az egyesület, abban az 

esetben is kérjük feltüntetni a születési évet, versenyszámot és az idei legjobb eredményt. 

 

Időrend: lásad a Magyarország Csapatbajnoksága Döntőjével együtt 

 

 

 

          MASZ Versenyiroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   SERDÜLŐ CSAPATBAJNOKSÁG NEVEZÉSI LAP 
(minta) 

 

Egyesület: 

Fiú csapat 
Sorszám Név Szül. év Versenyszám Eredmény 

1. B. K. 1999. 
100 m 11,91 

300 m 38,52 

2. Sz. U. 1999. 
100 m 12,16 

Távolugrás 5,67 

3. V. J. 2000. 
300 m 39,2 

- - 

4. K. E. 1999. 
100 m gát 14,25 

300 m gát 43,2 

5. V. D. 2000. 
100 m 11,9 

300 m 39,12 

6. L. I. 2001. 
Rúdugrás 3,10 

- - 

7. K. Cs. 1999. 
800 m 2:10,6 

3000 m 9:42,6 

8. J. L. 2000. 
800 m 2:05,6 

300 m 40,12 

9. V. K. 1999 
súly 16,10 

- - 

10. H. Sz. 1999 
Diszkosz 49,30 

Kalapács 58,70 

11. N. B. 1999. 
Diszkosz 41,30 

Gerely 51,30 

12. L. L. 1999. 
Súly 16,30 

Kalapács 63,40 

13. G. J. 1999. 
Súly 13,18 

Gerely 46,30 

14. Z. A. 2000. 
Gerely 51,30 

- - 

15. P. K. 2000. 
Ötösugrás 17,30 

- - 

1. B. K.  1999. 4x100 m 

5. V. D. 2000. 4x100 m 

16. U. J. 2001. 4x100 m 

17. G. Á. 1999. 4x100 m 

A nevezésért felelős edző, vezető neve: 

                                     V.  J. 

 

 

Amennyiben a váltót olyan versenyző futja, aki egyéni versenyszámban már nevezve van, a 

váltó nevezéséhez kérjük beírni a versenyző egyéni sorszámát. Pl.: 

1. B. K.  1999. 4x100 m 

5. V. D. 2000. 4x100 m 

 


