
   

 

Magyarország 2020. évi Ifjúsági és Serdülő Atlétikai  
Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnoksága 

 
A bajnokság helyszíne:  Székesfehérvár, Regionális Atlétikai Központ, Bregyó köz 1. 
  
A bajnokság ideje:   2020. október 3-4. (szombat-vasárnap) 
 
A bajnokság rendezője:  Magyar Atlétikai Szövetség 
A bajnokság lebonyolítója: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft és az ARAK  

A versenybíróság  elnöke:  Pálinkás János   
elnökhelyettese: Molnár Ferenc   
technikai helyettese:  Olasz Tamás 
titkára:   Hubacsek Dóra 
 

A bajnokság résztvevői: Az ifjúsági versenyben az 2003 - 2004-ben született versenyzők indulhatnak. 
A serdülő versenyben a 2005 – 2006-ben született serdülők, valamint az ötösugrás és a 
gátfutások kivételével a 2007-ben született újonc versenyzők is indulhatnak. Az érvényes 
MASZ versenyengedély (MIR) alapfeltétel. 

 

Felelősségvállalási nyilatkozat: 

- a versenyen dolgozó versenybíró nyilatkozik arról, hogy a részvétellel elfogadja a verseny 
előtt megismert tartalmú felelősségvállalási nyilatkozatban foglalt a-i) pontokat (1. számú 
melléklet). 

- minden versenyzőnek kötelező a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozat leadása 
a helyszíni jelentkezésnél (1. számú melléklet). 

 
A bajnokságra vonatkozó szabályok: 

- ifjúsági bajnokság 3 + 1 fős csapatok indíthatók (a legjobb 3 eredmény számít) 
- serdülő bajnokság 4 + 1 fős csapatok indíthatók (a legjobb 4 eredmény számít) 
- 3, illetve 4 versenyző érvényes eredménye szükséges az értékeléshez. 
- holtverseny esetén a csapat jobb 4., (3., 2.,…) helyezett eredménye dönt. 

 
A bajnokság lebonyolítása: 

 
Gátfutó számokban az egyéni eredménytől függően a legjobb versenyzők együtt futnak. 
 
Ötösugrás:  A versenyen csak edzőcipőben lehet indulni. 

Serdülő korosztály: 
   Korlátozott nekifutás távolsága: leányok 11 m, fiúk 12 m 
   Festett gerenda távolsága: 12 - 14 — 14 és 16,50 m 
   A versenyszámban újonc korú versenyzők nem indulhatnak! 
   Ifjúsági korosztály: 
   Korlátozott nekifutás távolsága: leányok 14 m, fiúk 16 m 
   Festett gerenda távolsága: 12 - 14 — 14 és 16,50  

 
Nevezés: A versenyre a csapatokat nevezni a MIR-ben, név szerint kell. Egy versenyszámban egy 

egyesület több csapatot is nevezhet, de előre meg kell adni a benevezett csapattagok neveit. 
A csapatok végleges összeállítását csak a nevezési határidőn belül lehet megváltoztatni, 
lejelentkezéskor már nem! 



   

 

Online nevezés indul:  2020.09.14. hétfő 00:00 
  nevezés zárul:  2020.09.28. hétfő 23:59 
 

Korlátozás: A hatályos versenyszabályzat útmutatása alapján, a serdülők és ifjúságiak a két nap alatt 
összesen három versenyszámban állhatnak rajthoz. 
 

Nevezési díj: Serdülő csapat: 1200,- Ft/versenyszám  
 Ifjúsági csapat: 1600,- Ft/versenyszám 

Versenyszámok: 
  1. nap 

ifjúsági férfi:  110 gát (13,72 – 8,80 – 91,4), rúd, távol, súly, kalapács 
ifjúsági női: 100 gát (13- 8,50 – 76,2), magas, ötös, diszkosz, gerely 
serdülő fiú:  100 gát (13- 8,50 – 84), rúd, távol, súly, kalapács 
serdülő leány: 80 gát (12,5- 8,00 – 76,2), magas, ötös, diszkosz, gerely 

  
  2. nap 

Ifjúsági férfi:  400 gát (84), magas, ötösugrás, diszkosz, gerely 
Ifjúsági női: 400 gát, rúd, távol, súly, kalapács 

serdülő fiú:300 gát, magas,     serdülő fiú:  300 gát (76,2), magas, ötösugrás, diszkosz, gerely,  
serdülő leány: 300 gát (76,2), rúd, távol, súly, kalapács 

 
Jelentkezés: A jelentkező hely az első versenyszám előtt 2 órával nyit. 

A versenyszám kezdete előtt 75 perccel lezárul a jelentkezés. 
 
Szerhitelesítés: saját szer használata hitelesítés után megengedett. A szereket hitelesítésre 60 perccel a 
versenyszám kezdete előtt le kell adni, azokat a versenybíróság szállítja a helyszínre. 
 
Call room: A versenyen bevezetés van a versenypályára. A gyülekező hely a futófolyosó végénél  
  kialakított fedett terület. A call roomban a megjelenés kötelező! 
  Megjelenési és bevezetési idők: 
 
    Gátfutó számok:  20 perc 15 perc 
    Ügyességi számok:  35 perc 30 perc 
    Rúdugrás:   55 perc 50 perc 
 
Díjazás: 

A győztes csapatok elnyerik a „Magyarország 2020. évi Ifjúsági illetve Serdülő Atlétikai Ügyességi és 
Gátfutó Csapatbajnoka” címet. 
A csapat tagjai 3 + 1, illetve 4 + 1 éremdíjazásban részesülnek.   

 
Egyebek: Nincs öltözési lehetőség a Regionális Atlétikai Központban! 

Melegíteni a 600m-es körön, illetve a futófolyosón lehet.  
Futófolyosón csak a bemelegítést végző versenyző és a biztonsági előírásokat betartó edző 
tartózkodhat. A pálya területén szabadon hagyott értékekért, ruházatért a rendezőség 
felelősséget nem vállal. 

 
A verseny ideje alatta koronavírus-járvány elleni védekezés aktuálisan érvényben lévő szabályainak 
betartását fokozottan kérjük a versenyzőktől, edzőktől, vezetőktől, versenybíróktól és szurkolóktól a 
létesítmény egész területén! 

 



   

 

 

Magyarország 2020. évi Ifjúsági és Serdülő Atlétikai 
Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnoksága 

2020. október 3-4. 
Székesfehérvár 

 

Összesített 
IDŐREND 

 
 

 1. nap - szombat                2. nap - vasárnap 

     
12:00 rúdugrás            serdülő és ifjúsági fiú  10:30 rúdugrás              serdülő és ifjúsági lány 

12:00 magasugrás      serdülő lány A-B  10:30 magasugrás         serdülő fiú A-B pálya 
12:00 ötösugrás          ifjúsági női C pálya  10:30 ötösugrás             ifjúsági férfi C pálya 
12:00 kalapácsvetés   ifjúsági férfi  10:30 kalapácsvetés      ifjúsági női 
13:00 kalapácsvetés  serdülő fiú  11:20 kalapácsvetés      serdülő lány 
13:20 távolugrás        serdülő fiú A-B pálya  11:20 távolugrás            serdülő lány A-B 1. csop. 
13:45 100 m gát         ifjúsági női  12:00 diszkoszvetés       serdülő fiú 1. csop. 
14:10 80 m gát           serdülő lány  12:40 távolugrás            serdülő lány A-B 2. csop. 
14:15 gerelyhajítás    ifjúsági női  13:00 diszkoszvetés      serdülő fiú 2. csop. 
14:30 súlylökés           ifjúsági férfi A-B pálya  13:00 magasugrás          ifjúsági férfi 
14:30 magasugrás      ifjúsági női  13:00 súlylökés               ifjúsági női A pálya 
14:40 110 m gát         ifjúsági férfi  13:00 300 m gát             serdülő lány 
14:45 diszkoszvetés   serdülő lány  13:20 gerelyhajítás        ifjúsági férfi 
14:50 ötösugrás          serdülő lány C-D pálya  13:20 ötösugrás             serdülő fiú C 

15:00 100 m gát          serdülő fiú  13:30 300 m gát             serdülő fiú 
15:15 távolugrás         ifjúsági férfi A pálya  13:50 távolugrás            ifjúsági női A pálya 
15:25 3000 m gyaloglás serdülő lány  14:00 diszkoszvetés       ifjúsági férfi 1. csop. 
15:30 gerelyhajítás     serdülő lány  14:10 súlylökés              serdülő lány A-B 
15:35 diszkoszvetés   ifjúsági női  14:30 gerelyhajítás        serdülő fiú 
15:40 súlylökés           serdülő fiú A-B pálya  14:35 400 m gát             ifjúsági női 
15:50 5000 m gyaloglás serdülő fiú  14:50 400 m gát             ifjúsági férfi 
   15:10 diszkoszvetés       ifjúsági férfi 2. csop. 
     

     
     
     

     
     
     
     
     

Az időrend a nevezések függvényében változhat! 
 
 

 

 

 



   

 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, törvényes képviselő neve:   törvényes képviselő születési helye, ideje: 

törvényes képviselő anyja neve:    törvényes képviselő lakcíme: 

 

mint a kiskorú, kiskorú neve:    kiskorú születési helye, ideje: 

kiskorú anyja neve:     kiskorú lakcíme: 

kiskorú sportegyesülete: 

 

a továbbiakban „kiskorú” törvényes képviselője büntető- és polgári jogi felelősségem teljes tudatában hozzájárulásomat adom 

ahhoz, hogy kiskorú gyermekem az Ifjúsági és Serdülő Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnokság elnevezésű atlétikai versenyen (a 

továbbiakban: Verseny) rajthoz álljon. Az a-i) pontokat a verseny előtt megismertettem vele, melyeket önmagára elfogad. 

 

a) Versenyen a saját akaratomból és a saját felelősségemre veszek részt; 

 

b) a versenykiírásban foglaltakat, a versenyszervezők és a pályabírók által adott utasításokat maradéktalanul betartom, a fair 

play szellemében versenyzem, tartózkodom az eredmények bármely, meg nem engedett eszközzel történő befolyásolásától, 

csalástól; 

 

c) Versenyen való részvétel valamennyi feltételének megfelelek, a szükséges versenyengedéllyel és okmányokkal 

rendelkezem; 

 

d) egészségi állapotom a Versenyen való részvételt lehetővé teszi, mert a Verseny időpontját megelőző két hétben: 

 nem volt lázzal, hőemelkedéssel járó megbetegedésem;  

 nem volt köhögéssel, nehézlégzéssel járó megbetegedésem; 

 nem éreztem gyengeséget, végtagfájdalmat, egyéb influenza szerű tüneteket; 

 nem kerültem szoros kapcsolatba koronavírussal (COVID-19) fertőzött személlyel; 

 nem tartózkodtam külföldön; 

 amennyiben az előző pontokból bármelyik megtörtént, rendelkezem negatív molekuláris biológiai vizsgálattal / 

SARS-CoV-2 PCR teszttel.   

 

e) Verseny megkezdésekor sem érzem maga rosszul – nem köhögök, nem folyik az orrom, nem vagyok lázas. 

 

f) Verseny ideje alatt köteles vagyok a COVID-19 vírus okozta járványveszélyre tekintettel az alábbi szabályokat betartani: 

 1,5 méteres távolságtartás a Verseny többi résztvevőjétől mindenkor, amikor erre lehetőségem van; 

 a kihelyezett kézfertőtlenítő rendszeres használata; 

 kézfogás, más személyekkel történő közvetlen testi érintkezés kerülése; 

 gondoskodás a személyi higiéniáról; 

 tüsszentés, orrfolyás esetén zsebkendő használata. A használt zsebkendő szemetesbe dobása, utána alapos 

kézmosás és/vagy kézfertőtlenítés. 

 

g) alkohol, dopping- illetve kábítószer befolyása alatt nem állok; 

 

h) a Magyar Atlétikai Szövetséggel szemben mindennemű kártérítési igényemről lemondok; 

 

i) tudomásul veszem, hogy a versenypályán kép/hang/videó felvétel is készülhet, amelyen – mint a versenypálya használója 

– szerepelhetek, és ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetek a Magyar Atlétikai Szövetséggel, a Verseny 

szervezőivel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználóival szemben. 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a részvételi és használati feltételeket, valamint a jelen nyilatkozatot elolvastam, teljes 

tartalmukat megértettem, tudomásul vettem, minden leírt ponttal teljes mértékben egyetértek, azokat elfogadtam. 

 

 

Kelt: ………………………, 2020………   …………………………………………. 

             törvényes képviselő aláírása 

 

Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Magyar Atlétikai Szövetség kezelje, és azokat felhasználja jövőbeni 

tájékoztatás céljából, időbeli korlátozás nélkül. Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy adataimat és az adatkezeléshez való 

hozzájárulásomat az adatkezelőnél bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom. A Magyar Atlétikai Szövetség kijelenti, hogy 

a fent megjelölt személyes adatokat a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapuló felhatalmazás alapján az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. 


