
Magyarország Újonc és Serdülő Fedettpályás Összetett Bajnoksága 2020 
 
 
A bajnokság célja:  

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

Budapest – BOK (volt Syma) Csarnok 2020. 03. 07 - 08. (szombat - vasárnap)   
 
Versenybíróság: 

Elnök:    Gruber Orsolya 
Elnökhelyettes:  Alszászi Gabriella 
Technika:  Ferenczy Zsuzsanna 
Titkár:   Lohn Angéla 

 
A bajnokság versenyszámai:  

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

    
Résztvevők:  azok az érvényes versenyengedéllyel rendelkező serdülő és újonc versenyzők, akiket 

sportszervezetük a nevezési határidőig a bajnokságra benevez és nevezésüket a MASZ elfogadja. 
 

Nevezés a MIR-ben:   
   Nevezés indul: 2020.02.24. 00:00 
   Nevezés zárul:  2020.03.02. 23:59 

Helyszíni nevezés nincs! 
 

Az elfogadott nevezéseket 2020. március 3. (kedd) 12:00 óráig a MASZ honlapján közzétesszük. 
 
Nevezési díj: serdülő és újonc: 1000.-/ versenyszám  (fizetés számla ellenében átutalással) 
 
 
Díjazás:  A győztes versenyzők elnyerik a „Magyarország 2020. évi Fedettpályás Serdülő vagy Újonc Összetett 

Bajnoka” címet. 
A bajnokság 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül. 

 
Jelentkezési határidő:  

legkésőbb 75 perccel a versenyszám kezdete előtt lezárul. 
Figyelem! A serdülő ötpróbázóknak a 2. napon is le kell jelentkezniük! 
Figyelem! Jelentkezés a Körcsarnok előterében, belépés a főbejáraton! 

 
Kezdőmagasságok: 

magasugrás  serdülő fiú :  1.20  és  1.32 m 
serdülő leány: 1.15  és  1.24 m 

magasugrás  újonc fiú: 1.15  és  1.24 m 
újonc leány:  1.10  és  1.19 m  
 

A magasugró számok 2 ugródombon kerülnek megrendezésre, amennyiben az indulók száma eléri a 12-őt. 
A MASZ a kezdőmagasságok csökkentését nem engedélyezi! 
 
A beérkezett nevezések számának ismeretében döntjük el, hogy a távolugró számokban lesz-e csoportbontás. 
A csoportbontásokat a távolugrásokat megelőző napon közzétesszük a MASZ honlapján, valamint a BOK 
Csarnokban is kifüggesztésre kerül. 
 
         MASZ versenyiroda 
 
 



IDŐREND   
 
 
 

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

13:20          60 m gát (76,2 - 12,00 - 7,75)              újonc  leány         négypróba 

13:45          60 m gát (76,2 - 12,50 - 8,00)                serdülő     leány        ötpróba 

13:45 távolugrás serdülő             fiú             ötpróba 

14:00 súlylökés        újonc   leány         négypróba 

14:30          magasugrás serdülő        leány ötpróba 

15:30 távolugrás újonc leány négypróba 

16:00 súlylökés serdülő fiú ötpróba 

17:00 magasugrás újonc leány négypróba 

17:30 súlylökés serdülő leány ötpróba 

     

18:45 eredményhirdetés újonc leány négypróba 
 
 

 
 2. nap 

 
 
12:00 60 m gát (76,2 - 12,00 – 7,75) újonc fiú négypróba 

12:00 távolugrás serdülő leány ötpróba 

12:30 magasugrás serdülő fiú ötpróba 

12:40 súlylökés újonc fiú négypróba 

14:00 600 m serdülő leány ötpróba 

14:30 1000 m serdülő fiú ötpróba 

14:30 magasugrás újonc fiú négypróba 

15:30 távolugrás  újonc fiú négypróba 

     

14:30 eredményhirdetés serdülő leány ötpróba 

14:45 
 

eredményhirdetés 
 

serdülő 
 

fiú 
 

ötpróba 
 

16:45 eredményhirdetés újonc fiú négypróba 

 
 
 
 
 

Az időrend tájékoztató jellegű a nevezések függvényében változhat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BONTOTT IDŐREND 
 
 
 

Serdülő fiú ötpróba 
 

1. nap      2. nap  
 

 
13:00 60 m gát (84 - 13,00 - 8,50)    12:30 magasugrás (A–B csoport) 
13:45 távolugrás      14:30 1000 m 
16:00 súlylökés      
 
 
 

Serdülő leány ötpróba 
 

1. nap      2. nap  
 
13:45 60 m gát (76,2 – 12,50 – 8,00)    12:00 távolugrás 
14:30 magasugrás (A–B csoport)    14:00 600 m 
17:30 súlylökés       
 
 
 
 

Újonc leány négypróba 
 

1. nap       
 
13:20 60 m gát (76,2 – 12,00 – 7,75) 
14:00 súlylökés 
15:30 távolugrás  
17:00 magasugrás (A–B csoport)  
 
 
 

Újonc fiú négypróba 
 

2. nap  
         

12:00 60 m gát (76,2 – 12,00 – 7,75) 
12:40 súlylökés  
14:30 magasugrás (A–B csoport)  
15:30 távolugrás  

 
 
 
 

Az időrend tájékoztató jellegű a nevezések függvényében változhat! 
 
 

MASZ Versenyiroda 
 


