
VERSENYKIÍRÁS 

 
 

42. Paulínyi Jenő, 15. Klics Ferenc, 11. Főző János, 9. Bánhidi Béla, 4. Garay Sándor,  

4. Varjú Vilmos, és 3. Imre László emlékverseny,  

egyben Magyar Szuper Liga, Junior, Ifjúsági és Serdülő Magyar Liga és minősítő 

verseny 

 
A verseny célja: színvonalas versenylehetőség biztosítása az Atlétikai Magyar Liga 

versenyszámokban, valamint külföldi sportolókkal való megmérettetés lehetősége a fiatal 

atlétáknak. 

 

Megemlékezünk:  

Paulínyi Jenő testnevelő tanár mesteredzőről;  

Főző Jánosról a KSI nevelőedzőjéről;  

Klics Ferenc Olimpiai 5. helyezett, Főiskolai Világbajnokról;  

Bánhidi Béla válogatott sprinterről, testnevelő tanárról, edzőről;  

Garay Sándor Olimpiai 7. helyezett világcsúcstartó középtávfutóról;  

Varjú Vilmos Olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa Bajnok súlylökőről és  

Imre László válogatott, magyar bajnok gerelyhajítóról. 

 

 

A verseny rendezője: Az Ikarus BSE Atlétikai Szakosztálya, a KSI SE támogatásával. 

 

A verseny fővédnöke:  Kovács Péter, Budapest XVI. Kerület Polgármestere  

 

A verseny védnöke:      Rátonyi Gábor, a XVI. Kerületi Önkormányzat Sportlétesítményeket    

                                      Üzemeltető Kft. Igazgatója 

 

 

A versenybíróság elnöke: Horváth István      

 

Technikai helyettes:     Ferenczy Zsuzsanna 

 

Titkár:                                Maracskó Lilla 

    

 

A verseny helyszíne: Az Ikarus BSE Bátony utcai Atlétikai Centruma. 

 

A verseny időpontja: 2015. május 23. szombat  

 

A verseny résztvevői: gyermek korosztály, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt atléták az Atlétikai  

                                   Magyar Liga és a MASZ versenyszabályainak megfelelően. 

  

Versenyszámok: 

 

Szuper Liga ffi:  5000 m, 400 m gát, hármasugrás, kalapácsvetés 

Szuper Liga női: 5000 m, hármasugrás, kalapácsvetés 

 

Junior Liga ffi:   100 m, 800 m, 5000 m, 110 m gát, 400 m gát, hármasugrás, rúdugrás, kalapácsvetés 

Nem liga szám ffi:: súlylökés, diszkoszvetés 

Junior Liga női: 100 m, 5000 m, magasugrás, hármasugrás, rúdugrás, kalapácsvetés, gerelyhajítás 

 

 



 

Ifjúsági Liga fiú:  100 m, 800 m, 110 m gát, 400 m gát, 2000 m ak., hármasugrás, rúdugrás, kalapács   

Ifjúsági Liga lány: 100 m, 800 m, 100 m gát, magasugrás, hármasugrás, rúdugrás, kalapácsvetés  

 

Serdülő Liga fiú:    300 m gát, 1500 m ak.   

Nem liga szám fiú: 100 m 

Serdülő Liga lány: 80 m gát   

Nem liga szám:      100 m  

Gyermek fiú, leány:  60 m, turbojav 

 

 

Nevezés: 

            Előnevezés május 13. szerda 24:00 a lilla.maracsko@gmail.com címen a MASZ 

honlapján megtalálható egyéni nevezési lap küldésével, vagy a helyszínen, a 

versenyszám kezdete előtt legkésőbb 90 perccel.  
            Az Atlétikai Magyar Liga versenyszámaira helyszíni nevezés nincs! 

 

Nevezési díj versenyszámonként : gyermekek:   400.-  

                                                       serdülők:      600.-  

                                                       ifjúságiak:    800.-  

                                                       juniorok:    1.000.-   

                                                       felnőttek:   1.500.-  

 

Jelentkezés: a versenyszám kezdete előtt legkésőbb 75 perccel. 

     

Helyezések eldöntése: a MASZ versenyszabályai szerint. 

 

 

Díjazás: 

             Díjazás csak a junior és a gyermek versenyszámokban lesz. 

             A legjobb női és férfi eredményt elérő magyar versenyző egy évig őrzi a Paulínyi Jenő 

emlékére alapított vándorserleget.  

             Az eredményeket a 2014. évi junior ranglista és a minősítési táblázat segítségével hasonlítjuk 

össze.  

             A gyermekek éremdíjazásban részesülnek, versenyszámaikat két korcsoportot díjazunk: U11 

és U13.  

            A serdülő, ifjúsági és felnőtt versenyszámokban nincsen eredményhirdetés. 

            Szuper Liga versenyszámok díjazása az általános Liga szabályzat szerint történik. 

 

Egyebek: 

            A gyermekek használhatnak szöges cipőt, 60 m-en rajtgépből indulnak.  

A kezdőmagasságokat és magasságemeléseket a helyszínen, az indulók ismeretében 

határozzuk meg  

 
A Sporttörvény előírásait alkalmaznunk kell, ezért csak érvényes sportorvosi engedéllyel 

rendelkező igazolt atléták versenyezhetnek még a gyermek korosztályban is! 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IDŐREND  Paulínyi Főző emlékverseny. 2015. május 23. 

 

 

 

 

 

15.00 100 m ief.                    serdülő              fiú               

 Magasugrás                 ifi, junior           leány, női 

Hármasugrás               ifi                       leány 

Kalapács                     ifi                       leány és  

                                    junior                 ffi 

15.10 100 m ief.                   serdülő               leány  

15.20 100 m ief.                    ifi                      fiú  

15.30 100 m ief.                    ifi                      leány  

15.40 100 m ief.                    junior                ffi  

15.50 100 m ief.                    junior                női  

16.05 60 m   if                      gyerek                fiú   U11 és U13 

 

16.10 Hármasugrás               junior és  

                                                felnőtt                női 

16.15 60 m if.                       gyerek                leány U11 és U13  

16.20 Kalapács                     ifi                       fiú és  

                                               felnőtt, junior     női 

 

16.30 100 m Döntő              serdülő               fiú 

16.35 100 m Döntő  serdülő               leány       

16.40 100 m Döntő              ifi                       fiú 

16.45 100 m Döntő              ifi                       leány 

Rúd                             ifi, junior           ffi és női 

 

16.50 100 m Döntő             junior                ffi                   Bánhidi Béla emlékverseny 

 Súlylökés                    junior                ffi    Varjú Vilmos emlékverseny 

 

16.55 100 m Döntő              junior                női 

 Turbojav                    gyerek                fiú és leány U11 és U13 

 

17.05 800 m if.                     ifi                      lány 

17.15 800 m.  if.             ifi és jun            ffi                   Főző János emlékverseny 

17.25 80 m gát ief.               serdülő               lány 

17.30 Hármasugrás              ifi                       fiú 

17.35  100 m gát ief.             ifi                        lány 

17.40 Diszkosz                     junior                 ffi    Klics Ferenc emlékverseny 

17.45 110 m gát ief.              ifi                       fiú  



17.55 110 m gát ief.              junior                 ffi   

18.05 4x100 m ffi és női      

18.10 Gerelyhajítás junior női   Imre László emlékverseny    

18.15 1500 m ak. serdülő fiú if.    

18.25 2000 m ak. ifi fiú if.     

18.40 80 m gát serdülő lány Döntő    

 Hármasugrás junior és felnőtt ffi   

18.50 100 m gát ifi. lány Döntő    

19.00 110 m gát ifi. fiú Döntő    

Kalapács felnőtt ffi  

Súlylökés felnőtt, junior  női    

19.05 110 m gát junior ffi Döntő    

19.10 5000 m női felnőtt és junior if.   

19.30 5000 m ffi felnőtt és junior if.  Garay Sándor emlékverseny  

19.50 300 m gát serdülő fiú  if.     

19.55 400 m gát ifi fiú if.      

20.00 400 m gát junior és felnőtt ffi if.   

20.10 Paulínyi vándordíj átadása    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Rendezőség 


