
Magyarország Serdülő és Újonc 
Fedett Pályás Atlétikai Összetett Bajnoksága  

                                                                                       2015 
 
 
A bajnokság célja:  

A fedett pályás összetett bajnoki címek eldöntése, versenyzési lehetőség biztosítása. 
 
A bajnokság helye és ideje: 

Budapest – Syma Csarnok 2015. 03. 07 - 08. (szombat - vasárnap)   
 
Versenybíróság: 

elnök:                      Smoczer György  
elnökhelyettes:         Pető Dóra  
technika:                 Rózsa István 
titkár:                           

 
A bajnokság versenyszámai:  

leány és fiú serdülő ötpróba, valamint leány és fiú újonc négypróba. 
             

Résztvevők:  azok az érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkező serdülő és újonc 
versenyzők, akiket szakosztályuk a nevezési határidőig a bajnokságra benevez.  

 
Nevezés a bajnokságra: 

A nevezéseket - a MASZ honlapján található nevezési lapot hiánytalanul kitöltve - a   
versenyiroda@masz.hu e-mail címre kérjük elküldeni. 
Nevezési határidő: 2015. február 25. (szerda) 24:00. 
A határidő után beérkezett nevezéseket nem fogadjuk el!  
Helyszíni nevezés a bajnokságra nincs! 

                            Az elfogadott nevezéseket 2015. március 4. 12:00 óráig a MASZ honlapján közzé tesszük. 
 

Díjazás:  A győztes versenyzők elnyerik a „Magyarország 2015. évi Fedett Pályás Serdülő, vagy Újonc 
Összetett Bajnoka” címet. 

                            A bajnokság 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül. 
 

Jelentkezés határidő:  
legkésőbb 75 perccel a versenyszám kezdete előtt. 

 
Kezdőmagasságok: 

magasugrás serdülő fiú :  1,30  és  1,45 m 
                  serdülő leány:              1,25  és  1,37 m 
magasugrás újonc fiú:                  1.25  és  1,37 m 
                    újonc leány:  1,20  és  1,32 m  
 
A magasugró számok 2 ugródombon kerülnek megrendezésre. 
A MASZ a kezdőmagasságok csökkentését nem engedélyezi! 
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I d ő r e n d 
 

1. nap 
 
11:00          60 m gát (84 - 13,00 - 8,50) serdülő fiú   ötpróba 

11:30          60 m gát (76,2 - 12,00 - 7,75)              újonc  leány         négypróba 

11:45          60 m gát (76,2 - 12,50 - 8,00)                serdülő     leány        ötpróba 

 távolugrás serdülő             fiú             ötpróba 

12:00 súlylökés        újonc   leány         négypróba 

12:30          magasugrás serdülő        leány ötpróba 

13:30 súlylökés serdülő fiú ötpróba 

 távolugrás újonc leány négypróba 

14:30 súlylökés serdülő leány ötpróba 

14:45 magasugrás újonc leány négypróba 
 
 

15:45 eredményhirdetés újonc leány négypróba 
 
 

 
                                                                                           2. nap 
 
 
11:00 60 m gát (76,2 - 12,00 - 8,00) újonc fiú négypróba 

 távolugrás serdülő leány ötpróba 

11:30 magasugrás serdülő fiú ötpróba 

 súlylökés újonc fiú négypróba 

12:40 1000 m serdülő fiú ötpróba 

13:00 600 m serdülő leány ötpróba 

13:30 magasugrás újonc fiú négypróba 

14:15 távolugrás 1. újonc fiú négypróba 

15:00 távolugrás 2. újonc fiú négypróba 
 
 

15:45 eredményhirdetések serdülő 
serdülő 
újonc 

fiú 
leány 
fiú 

ötpróba 
ötpróba 
négypróba 

16:00 eredményhirdetések újonc - serdülő leány - fiú dobó bajnokság 

 
 
Az időrend tájékoztató jellegű a nevezések feldolgozása után változhat! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bontott időrend 
 
 
 

Serdülő fiú ötpróba 
 

1. nap március 7. szombat     2. nap március 8. vasárnap 
 

 
11:00 60 m gát (84 - 13,00 - 8,50)    11:30 magasugrás (A–B csoport) 
11:45 távolugrás      12:40 1000 m 
13:30 súlylökés      
 
 

Serdülő leány ötpróba 
 

1. nap március 7. szombat     2. nap március 8. vasárnap 
 
11:45 60 m gát (76,2 – 12,50 – 8,00)                 11:00 távolugrás 
12:30 magasugrás (A–B csoport)    13:00 600 m 
14:30 súlylökés 
 
 

Újonc leány négypróba 
 

1. nap március 7. szombat      
 
11:30 60 m gát (76,2 – 12,00 – 7,75) 
12:00 súlylökés 
13:30 távolugrás  
14:45 magasugrás (A–B csoport)  
 
 

Újonc fiú négypróba 
 

2. nap március 8. vasárnap 
         
11:00 60 m gát (76,2 – 12,00 – 8,00) 
11:30 súlylökés  
13:30 magasugrás (A–B csoport)  
14:15 távolugrás 1. 
15:00 távolugrás  2. 
 
Az időrend tájékoztató jellegű a nevezések feldolgozása után változhat! 
 
 

MASZ Versenyiroda 


