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Az edzőtáborozások megrendezésére kiválóan al-
kalmas, egymástól mindössze néhány percnyi sétá-
ra található létesítmények modern szolgáltatásokkal, 
a sportolók szokásainak és kérésének megfelelően 
kialakított edzésrenddel valamint étrend összeállítá-
sokkal várják hazánk és más országok kiválóságait. 
Az IAAF kiváló minősítésével rendelkező atlétikai 
edzőcentrum mellé uszodai szolgáltatás és a hotel 
épületében modern edzőterem is párosul. 
A debreceni Sport Hotel***superior igazgatója, Hermann 
István szerint edzőtáborok helyszínéül kiváló válasz-
tás a cívisváros. „- A csodálatos debreceni Nagy-
erdőn elhelyezkedő szállodánkban minden feltétel 
adott a sikeres felkészüléshez. Nemrégiben felújított 
hotelünk ***superior kategóriájú, klimatizált, modern 
informatikai eszközökkel ellátott szobákkal rendel-
kezik. A nagyszerű hazai és külföldi versenyzőket 
komfortos szállodai szolgáltatások mellett korszerű 
edzőterem és hazánk egyik legszebb létesítményei,                        

a Gyulai István Atlétikai Stadion és a Debreceni 
Sportuszoda is várja. Minden alkalommal kiváló kap-
csolatot alakítunk ki az ide járó sportolókkal. Igyek-
szünk a minket választó versenyzők minden kíván-
ságát teljesíteni. A legnagyobb sikernek azt tartjuk, 
ha a vendégeink örömmel térnek vissza hozzánk.”
http://www.dbsporthotel.hu/

AtlétikAi edzőtáborok debrecenben
VálogAtott Vendégek, VálogAtott szolgáltAtások

4032 debrecen, zákány u. 4.
Tel: (52) 506-676

E-mail: info@sportuszoda.hu
WEB: www.sportuszoda.hu

Kimagasló szolgáltatás - kimagasló versenyek
A 2006-ban átadott, s 2009 óta a Debreceni Sportcentrum üze-
meltetésében lévő komplexumban az 50 méteres, 10 pályás 
versenymedence mellett 25 méteres edzőmedence, tanme-
dence, jakuzzi és finn szauna is található. A Sportuszoda egyik 
különlegessége, hogy 50 méteres medencéje egy elhúzható fal 
segítségével 25 vagy 33 méteressé is átalakítható, így alkalmas 
úszó-, és szinkronúszóversenyek, vízilabdakupák és edzőtábor-
ok megrendezése mellett rövidpályás úszóversenyek lebonyo-
lítására is.
A sokak által hazánk legszebb uszodájának tartott létesítmény 
az elmúlt években számos színvonalas viadalnak is otthont 
adott. A Sportuszoda volt a házigazdája a többi közt a 2007-ben 
megrendezett, négy magyar kontinensbajnoki címet hozó Rövid-
pályás Úszó Európa-bajnokságnak csakúgy, mint a 2011-es és a 
2012-es, egyaránt három debreceni aranyéremmel záródó, vala-
mint a 2013-as, Hosszú Katinka elsöprő sikerével véget ért Úszó 
OB-nak is. A létesítmény talán legszebb eseménye a minden 
idők legjobb magyar szereplésével (9 arany, 10 ezüst, 7 bronz) 
záródó 31. Úszó Európa-bajnokság volt 2012-ben.

Jöjjenek el Önök is, legyenek a vendégeink!

4032 debrecen, oláh gábor u. 5.
Tel.: (+36-52) 514-444 ● Fax: (+36-52) 514-445

E-mail: sporthotel@dbsportcentrum.hu
www.dbsporthotel.hu

A természet és a mozgás harmóniája  
egy hotel sportolóknak, családoknak és konferenciák résztvevőinek

A Sport Hotel***superior Debrecen legszebb részén, a 
természetvédelmi oltalom alatt álló Nagyerdő szívében található, 
csendes, nyugodt környezetben. A rendkívüli adottságokkal 
rendelkező 120 férőhelyes szálloda egyaránt kínál tökéletes 
körülményeket edzőtáborozó csoportok, szakmai konferenciák 
és rendezvények résztvevői, vagy épp pihenésre, aktív 
kikapcsolódásra vágyó családok, baráti társaságok számára. 
Szállodánk közvetlen közelében helyezkedik el több olyan 
létesítmény, amely a vendégek szórakozását és kellemes 
időtöltését biztosítja. Ilyen a többi közt a Debreceni Sportuszoda, 
az IAAF minősítésű Gyulai István Atlétikai Stadion, két nagy 
sportcsarnok valamint a három füves- és a műfüves labdarúgó 
edzőpálya is. 



Debrecen, 2014. augusztus 29-30.Debrecen, 2014. augusztus 29-30.

kedVes Atléták, kedVes debreceni lAkosok!
A Magyar Atlétikai Szövetség nevében sok szeretettel és tisztelettel köszöntök Mindenkit 
az Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntőjén!
A magyar atlétika az elmúlt másfél esztendőben kiemelkedő sikereket tudhat magáénak, 
legutóbb a közelmúltban befejeződött szabadtéri Európa-bajnokságon való magyar sze-
replés, az érmek, a számtalan egyéni csúcs kapcsán lehettünk méltán büszkék atlétáinkra, 
a magyar atlétikára. Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen eredményes idő-
szakkal a hátunk mögött érkeztünk el a 2014. évi Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntőhöz. 
A magyar atlétika idén életre hívott, új, pénzdíjas versenysorozata beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, a „sportok királynőjét” új alapokra helyezte.
Külön öröm számomra, hogy az első alkalommal megrendezésre kerülő Döntő otthona 
idén a Hajdú-Bihar megyei székhely, Debrecen. A Gyulai István Atlétikai Stadion már bebizonyította, alkalmas nagy 
presztízzsel rendelkező, nemzetközi atlétikai események lebonyolítására, biztos vagyok benne, sikeres házigazdája lesz 
augusztus utolsó hétvégéjén a versenysorozat fináléjának is!
A Magyar Atlétikai Szövetség nevében szeretném megköszönni minden debreceni polgárnak, a szervezőknek, hogy 
otthont adnak a remélhetőleg igen magas színvonalú versenyeket hozó, 2014. évi, első ízben megrendezésre kerülő 
Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntőnek, valamint hálámat kifejezni áldozatos munkájukért.
Kívánok emlékezetes versenyt és sok szerencsét a Döntő résztvevőinek!

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke

isten hoztA Az AtlétákAt és Az AtlétAbArátokAt debrecenben!
Nagy örömünkre szolgál, hogy újra városunkban köszönthetjük hazánk legkiválóbb 
atlétáit. Elnézve az elmúlt évek eredményeit, bátran kijelenthetem, hogy Debrecen mind 
a rendezés, mind a versenyzők és tehetségek felkutatása, felkészítése terén számtalan-
szor bizonyította már: jó otthona ennek a nagyon izgalmas versenyeket hozó és gyönyörű 
sportágnak. 
 A cívisvárosi rendezésű atlétikai események között elég csak a 2006-os, a 2008-as, és a 
2010-es felnőtt magyar bajnokság vagy épp az idei U23-as és Junior Országos Bajnok-
ság viadalait említenem. Ide kívánkozik még több világesemény, így a város első nagy 
„dobása”, a 2001-es IAAF Westel Ifjúsági Atlétikai Világbajnokság valamint a 2006-os 
IAAF Utcai Futó Világbajnokság valamint a 2007-ben megrendezett U23-as Atlétikai Eu-
rópa-bajnokság is. A versenyzők eredményekkel, a nézők, a rendezők pedig élményekkel 
gazdagodtak ezeken a kiváló versenyeken.
2014. augusztus 29-30-án újabb rangos versenynek adhatunk otthont Debrecenben, a Gyulai István Atlétikai Stadion-
ban. Az idehaza először megrendezett Szuperliga-sorozat első döntőjére a legkiválóbb magyar atlétákat, bajnokokat, 
olimpiai érmeseket, világ- és Európa-bajnoki helyezetteket várunk. Sokan közülük részt vettek és szép eredménnyel 
gazdagították a magyar atlétika dicsőségtábláját a sportág nyári, zürichi Európa-bajnokságán is, amely alig két hete ért 
véget. Itt kell említést tennem a házigazda Debreceni Sportcentrum – Sportiskola versenyzőiről, akik az idei országos 
bajnokságon öt arany, négy ezüst és két bronzérmet szereztek, ezzel ismét beírták a DSC-SI nevét a honi atlétikai his-
tóriába, s Koroknai Máté és Kazi Tamás révén a kontinensviadal elődöntőiben is ott lehettek. Büszkék vagyunk minden 
versenyzőnkre, az összesen 156 kicsi és nagy atlétánkra. 
Szeretettel várjuk és köszöntjük Debrecenben a sportág kiváló magyarjait, a korábbi világesemények hazai sztárjait, a 
nagyszerű magyar edzőket és a sportág lelkes szurkolóit! 

Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezető igazgatója

2014. évi
Szuper Liga Dönto
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2014. éVi MAgyAr szuper ligA döntő
VersenyinforMációk
A Magyar Szuper Liga végeredményét kizárólag a Döntőben elért helyezés határozza meg (tehát nem számítanak             
a hozott pontok). A versenyszámok győztesei elnyerik a Magyar szuper liga 2014. évi győztese címet.
díjazás:
A Magyar Szuper Liga Döntőn minden versenyszám első három helyezettje éremdíjazásban részesül.
A Magyar Szuper Liga Döntő alapján minden versenyszám 1-8. helyezettje pénzdíjban részesül (csak a Döntőben elért 
helyezés számít).

különdíjak:
A Magyar Szuper Liga versenysorozatban (minden verseny + Döntő) az összesített legtöbb
Eredmény bónusz pontot összegyűjtő 10 férfi és 10 női atléta külön díjazásban részesül.
(Ebben az értékelésben egy atlétának a versenyszámoktól függetlenül hét legjobb eredmény bónusz pontja 
számít bele az összesített pontszámba.)

A Dr. Spiriev Bojidar által készített IAAF pontérték táblázat legutóbbi kiadása alapján a Magyar Szuper Liga Döntőn           
a legjobb férfi illetve női eredményt elérő atlétái elnyerik a Magyar szuper liga 2014. évi Abszolút 
győztese címet. A nemenkénti legjobb három eredmény külön pénzdíjjal is jár.

helyszíni jelentkezés: Jelentkezés 90 perccel a versenyszám előtt! Az ezután beérkező jelentkezéseket nem        
fogadjuk el. Jelentkezés a Sportcentrum főépületében.
call-room: A versenyszám kezdete előtt a 100m síkfutás rajt mögött felállított Call – roomban.
Megjelenés kötelező!
Call-room időpontok a versenyszámok kezdete előtt:
futó- és gátfutó számok: 35 perc Távolba ugrások és magasugrás: 35 perc
Ügyességi számok, dobások: 25 perc Rúdugrás: 55 perc
Bevezetés a pályára a call-roomba való érkezés után 5 perccel!
kezdőmagasság, magasságemelések:
férfi magas: 190-195-200-205-208-211-214-217-220-223-226-228 + 2 cm
férfi rúd: 400-420-440-460-470-480-490-500-510-520 + 10 cm
női magas: 160-165-170-174-178-181-184-187-190-192 + 2 cm
női rúd: 300-320-340-360-370-380-390-400-410-420 + 10 cm
hármasugrás gerenda: Női: 11 m
férfi: 13 m
saját szer: használata hitelesítés után megengedett. A szereket hitelesítésre 90 perccel a versenyszám kezdete előtt 
le kell adni a lelátó mögött kialakított szerhitelesítő helynél, azokat a versenybíróság szállítja a verseny helyszínére.           
A versenyszám befejezése után ugyan itt átvehető.
öltözési lehetőség: biztosított a kijelölt öltözőkben. Az öltözőben, illetve a pályán hagyott értékekért felelősséget 
nem vállalunk.
eredményhirdetés: A versenyszámok után, blokkokban kerülnek megtartásra.
bemelegítés: A füves dobó pályán.

1. = 150.000 Ft  4. = 40.000 Ft  7. = 25.000 Ft
2. = 100.000 Ft  5. = 35.000 Ft  8. = 20.000 Ft
3. = 70.000 Ft  6. = 30.000 Ft  (bruttó összegek)

1. = 200.000 Ft  5. = 80.000 Ft  9. = 40.000 Ft
2. = 150.000 Ft  6. = 70.000 Ft  10. = 30.000 Ft
3. = 120.000 Ft  7. = 60.000 Ft
4. = 100.000 Ft  8. = 50.000 Ft  (bruttó összegek)

1. = 300.000 Ft  2. = 200.000 Ft  3. = 100.000 Ft  (bruttó összegek)
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14:15 Kalapácsvetés - női
15:00 3 próba magasugrás - férfi
15:30 10000 m gyaloglás - női
15:45 Távolugrás - női
15:45 Gerelyhajítás - női
16:00 Súlylökés - férfi
16:50 100 m - női
17:00 100 m - férfi
17:00 3 próba diszkoszvetés - férfi
17:15 Rúdugrás - férfi
17:15 1500 m - női
17:25 1500 m - férfi
17:40 100 m gát - női
17:45 Magasugrás - női
18:00 Távolugrás - férfi
18:00 Diszkoszvetés - férfi
17:55 110 m gát - férfi
18:05 3000 m akadály - női
18:25 3000 m akadály - férfi
18:40 3 próba 400 m - férfi
18:50 400 m - női
19:00 400 m - férfi

13:40 3 próba 100 m gát - női
14:15 Kalapácsvetés - férfi
15:00 3 próba magasugrás - női
15:00 Rúdugrás - női
15:25 10000 m gyaloglás - férfi
15:45 Diszkoszvetés - női
16:15 Hármasugrás - női
16:40 400 m gát - női
17:00 400 m gát - férfi
17:00 3 próba gerelyhajítás - női
17:00 Magasugrás - férfi
17:20 200 m - női
17:35 200 m - férfi
17:45 Hármasugrás - férfi
17:50 5000 m - férfi
18:00 Gerelyhajítás - férfi
18:00 Súlylökés - női
18:15 5000 m - női
18:40 800 m - női
18:55 800 m - férfi

először debrecenben
2014. évi Szuper Liga Döntő – először a debreceni Gyulai István Atlétikai Stadionban

2014. augusztus 29-30.
A belépés a verseny mindkét napján díjtalan.

Megnyitó ünnepség: 2014. augusztus 29. 16.45

1. AtlétikAi MAgyAr szuper ligA 2014.08.29-30.
időrend

Augusztus 29. péntek Augusztus 30. szoMbAt
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„Megmondom őszintén, úgy érkezem Debrecenbe, hogy a verseny hetében még végig edzek, hiszen szeptem-
berben lesz egy GP és egy Világkupa versenyem is. Így a nagyon jól sikerült zürichi Európa-bajnokság után 
addig még próbálom tartani a formám. Nyerni szeretnék a Szuper Liga döntőben, és igazából, ha olyan 80 
méter körül tudok dobni, azzal már elégedett lennék. Ez attól is függ, hogy melyik körben dobunk, mert minden 
kör más. Ez olyannyira befolyásolja a dobásunkat, hogy gyakorlatilag máshogy kell készülni minden körre. Úgy 
kell összerakni a mozgást, úgy kell sebességet választani és még sorolhatnám. Utoljára körülbelül 5 éve verse-
nyeztem Debrecenben, de megmondom őszintén, annyi versenyen voltam azóta, hogy nem igazán emlékszek 
a körökre.  Ám mindenképpen jó emlékek fűznek ide, hiszen nyertem itt bajnoki címeket is.”

Pars Krisztián, olimpiai- és Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes kalapácsvető

„A Szuper Liga döntőjében szeretnék duplázni, de, hogy milyen eredményt érek el, az függ az adott körülmé-
nyektől is, hiszen például legutóbb a futásom után megfáztam egy kicsit, és csak most kezdek jobban lenni. Én 
mindenesetre edzésben maradok szeptember végéig, szóval, ha úgy alakul, az sincs kizárva, hogy még sikerül 
idén akár 800-on, akár 1500-on egy jó eredményt elérni. Nagyon örülök annak, hogy Debrecenben lesz a dön-
tő, hiszen azon túl, hogy ez egy remek pálya és jó hangulata van, biztos vagyok benne, hogy a szervezés is 
hibátlan lesz.  Annak ellenére, hogy nem élek Debrecenben, nagyon szeretem a várost, és szeretek itt lenni.”

Kazi Tamás, sokszoros magyar bajnok középtávfutó

„100-on és 200-on is indulok a Szuper Liga döntőjében. Igazából nemrég jöttünk haza az Európa-bajnokságról, 
ami nekem nem úgy sikerült, ahogyan szerettem volna. Már előtte is fáradtnak éreztem magam, nem volt meg 
az a frissesség, ami kellett volna a jobb eredményhez. A Szuper Ligáig már nagyon keveset fogunk edzeni, a 
cél a szinten tartás. Debrecenben nem csak a győzelem a célom, hanem az is, hogy jó idővel nyerjek. Kicsit 
babonás vagyok, ezért az időről inkább nem beszélnék. Jó emlékek kötnek amúgy a városhoz, ha jól emlék-
szem, 2008-ban itt volt az Országos Bajnokság, ahol 100 méteren második lettem, szóval egy helyet javítottam 
az előző évihez képest. Ismerem és kedvelem a pályát.”

Kaptur Éva, sokszoros magyar bajnok sprinter

„Nagyon szeretnék egyéni csúcsot futni. Már a felnőtt ob-n is ez lett volna a célom, csak ott ugye elestem az 
utolsó gáton. Sokkal több erőm volt, mint máskor a célegyenesben és alálendítettem. Tanulság, hogy amíg 
nem lépjük át a 10. gátat, addig nem szabad a befutóra gondolni. Bevallom, elragadott a hév. A Szuper Liga 
döntőt már természetesen szeretném megnyerni. Ha egy percen belül tudnék futni, akkor ez második alka-
lommal sikerülne életemben. Lehet, hogy - tanulva az ob-s bukásból - biztonságira fogom venni. Az ob-t végül 
60,7-tel az ARAK-os Zsiga Mónika nyerte, azt hiszem a Szuper Liga döntőben is ő lesz a legnagyobb ellenfe-
lem. Úgy érzem, hogy a hazai pálya, és az ob-s balszerencse miatt különösen motivált vagyok és bizonyítani 
szeretnék.”

Szarvas Dóra, magyar bajnok gátfutó

„A sikeres Európa-bajnoki szereplés után mindenképpen jó hangulatban érkezek Debrecenbe. Szeretném a 
súlylökés és a diszkoszvetés versenyét is megnyerni. Bizakodó vagyok, hiszen a Szuper Liga pontversenyt is 
én vezetem, úgy is, hogy sokszor nem tudtam ott lenni a pontszerző viadalokon a nemzetközi megméretteté-
sek miatt. Nagyon jó erőben vagyok, és remélem, hogy jól tudok majd lökni Debrecenben is. A formaidőzítés 
ugye a zürichi Eb-re esett, de bízom benne, hogy tudom ezt a csúcsforma-közeli állapotot tartani. Sajnos az én 
versenyszámaimban itthon nem nagyon van mezőny, így a hazai viadalokon ez meg is látszik. A 18,5m körüli 
súly- és az 55-56m körüli diszkosz eredmény már elfogadható lenne. Remélem, hogy az időjárás is kegyes 
lesz hozzánk. Korábban egyébként többször versenyeztem Debrecenben, az első bajnoki címeimet is itt sze-
reztem, úgyhogy mindenképpen jó emlékeim vannak a városról.”

Márton Anita, Eb-bronzérmes, magyar csúcstartó súlylökő
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