
 

 

A Magyar Atlétikai Szövetség 

Nyílt Fedettpályás Versenye, egyben Szuper Liga 3 próba 

 

A verseny helye és ideje: Budapest – BOK Csarnok 
 2021. február 6 - 7. (szombat – vasárnap) 

 

A verseny célja: 

Versenyzési lehetőség biztosítása hazai és külföldi versenyzőknek. 

 

A Versenybíróság: 
 Elnök:   Öhlbaum Zoltánné   
 Elnökhelyettes: Rados Lászlóné  
 Technika:  Rózsa István  
 Titkár:  Lohn Angéla 

   
A verseny résztvevői:  

 azok a 2005-ben vagy korábban született (U18 vagy idősebb) magyar, érvényes versenyengedéllyel 
rendelkező atléták, akiknek a nevezése határidőig beérkezett és nevezését a MASZ elfogadta. 

 Azok a külföldi versenyzők, akiket nemzeti szövetségük benevez a versenyiroda@atletika.hu címen 
és a MASZ sportszakmai igazgatója nevezésüket elfogadja. 

 

Nevezés: Kizárólag előnevezéssel a MIR-ben lehetséges! 
    Nevezés indul: 2021.01.25. 00:00 
    Nevezés zárul: 2021.02.01. 23:59 
 

A nevezési listát a Versenyiroda február 2. (kedd) 12:00 óráig a MASZ honlapján közzéteszi.  
Helyszíni nevezés nem lehetséges! 
 

Nevezési díj:  
3000,- Ft/versenyszám 

 MASZ - tagegyesület versenyzői részére 2000,- Ft / versenyszám 

Nevezési díj fizetése számla ellenében átutalással az elfogadott nevezések után. 

 

Versenyszámok:  

 Férfi:  60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 gát (U18, U20, abszolút), távolugrás, 

súlylökés, 3 próba (60 m gát-súly-rúd) 

 Női:  60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 gát (U18, abszolút), távolugrás, 

hármasugrás, súlylökés, 3 próba (60 m gát-távol-súly) 

 

Jelentkezés: a versenyszám kezdete előtt 75 perccel lezárul. Jelentkező hely a ’B’ csarnok emeletén. 
 
Call room: ’A’ csarnokban, bevezetés a célegyenes elején lévő kapun. 

   Megjelenés - kizárás terhe mellett - kötelező! 
   Bevezetési időpontok:  - síkfutások: 20 perc  

      - gátfutás: 30 perc  

      - ügyességi: 25 perc  

      - rúdugrás: 50 perc 

 

Egyéb: Az öltözőben hagyott értékekért a rendezőség nem vállal felelősséget. 
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Figyelem! A Szövetség a versenyre nevezési szinteket állapít meg a 2019-2020 és 2021-es 

eredményeket figyelembe véve. Futószámokban egy versenyszámra több táv nevezési szintjét is 

elfogadjuk (pl. 400m fp: 400m, 300m, 200m, 200m fp, 800m, 800m fp). Távolugrásban elfogadjuk a 

hármasugró eredményeket és fordítva is. 

 

Férfi nevezési szint Versenyszám Női nevezési szint 

7.40 60 m fp. 8.30 

11.60 100 m 13.00 

23.40 200 m 26.80 

23.80 200 m fp. 27.40 

37.20 300 m 43.20 

52.20 400 m 61.50 

53.00 400 m fp. 62.30 

2:02.00 800 m 2:25.00 

2:04.00 800 m fp. 2:28.00 

2:37.00 1000 m  3:08.00 

4:12.00 1500 m 5:04.00 

4:15.00 1500 m fp. 5:07.00 

9:07.00 3000 m 11:00.00 

9:11.00 3000 m fp. 11:05.00 

15:50.00 5000 m 19:10.00 

33:40.00 10000m 40:00.00 

1.85 magasugrás + fp. 1.58 

3.80 rúdugrás + fp. 3.00 

6.40 távolugrás + fp. 5.10 

13.00 hármasugrás + fp. 10.75 

12.75 súlylökés + fp. 10.25 

 

A versenyt a Fedettpályás U16 Bajnokság keretében rendezzük, ezért az időrend tájékoztató jellegű 

és a nevezések függvényében változhat! 

 
BOK Csarnok használati rendje: 
https://atletika.hu/sites/default/files/masz/csatolt-dokumentumok/2021/bok-
csarnokhasznalatirend.pdf  
 
Figyelemmel a kijárási tilalomra vonatkozó hatályos szabályokra, kérjük, hogy a szükséges igazolás 

meglétéről az egyesületek gondoskodjanak az edzők és a versenyzők részére! Ezek hiányáért a Szövetség 

nem vállal felelősséget. Igazoláshoz használandó formanyomtatvány: 

https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/munkaltatoi_igazolas-.pdf 

 
FIGYELEM! A COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzetre való tekintettel a verseny zártkapus, kísérők 

és szurkolók számára a belépés nem engedélyezett. A verseny ideje alatt mindenki köteles ügyelni a 1,5 

méteres távolság tartására. A verseny területére történő belépéskor továbbra is alapvető elvárás a 

legszigorúbb higiéniai szabályok betartása. Továbbá felhívjuk figyelmüket a MASZ 7. sz. és a 9. sz. elnöki 

utasításának betartására és betartatására! 

https://atletika.hu/sites/default/files/masz/csatolt-dokumentumok/2021/bok-csarnokhasznalatirend.pdf
https://atletika.hu/sites/default/files/masz/csatolt-dokumentumok/2021/bok-csarnokhasznalatirend.pdf
https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/munkaltatoi_igazolas-.pdf


 

 

 

MASZ nyílt verseny tájékoztató időrend 2021.02.06. szombat 

12:00 Távolugrás  férfi abszolút  

13:05 60 m gát  ief. női abszolút 84-13-8,5 

13:30 60 m gát ief. női U18 76,2-13-8,25  

14:00 60 m gát Döntő női abszolút 84-13-8,5 

14:10 60 m gát ief. férfi U18 91,4-13,72-8,8 

14:20 60 m gát ief. férfi U20 99-13,72-9,14 

14:30 60 m gát ief. férfi abszolút 106-13,72-9,14 

14:45 60 m gát Döntő női U18 76,2-13-8,25 

15:00 60 m gát Döntő férfi U18 91,4-13,72-8,8 

15:10 60 m gát Döntő férfi U20 99-13,72-9,14 

15:20 60 m gát Döntő férfi abszolút 106-13,72-9,14 

15:30 Súlylökés  férfi abszolút  

17:00 Súlylökés    női abszolút  

18:05 1500 m if. női abszolút  

18:20 1500 m if. férfi abszolút  

18:20 Távolugrás  női abszolút  

18:45 400 m  if. női abszolút  
19:15 400 m if. férfi abszolút  

 

      

MASZ nyílt verseny és SzL 3 próba tájékoztató időrend 2021.02.07. vasárnap 

11:40 60 m  ief. női abszolút  

11:55 60 m  ief. férfi abszolút  

12:45 60 m B - A Döntő női abszolút  

12:55 60 m B - A Döntő férfi abszolút  

14:10 60 m gát  férfi abszolút 3 próba 

14:20 60 m gát  női abszolút 3 próba 

14:50 800 m  if. női abszolút  

15:00 800 m  if. férfi abszolút  

15:10 Súlylökés  férfi abszolút 3 próba 

15:20 200 m  if. női abszolút  

15:45 Távolugrás  női abszolút 3 próba 

15:50 200 m  if. férfi abszolút  

16:40 Rúdugrás  férfi abszolút 3 próba 

16:50 Súlylökés  női abszolút 3 próba 

16:50 Hármasugrás  női abszolút  

18:15 3000 m if. női abszolút  

18:30 3000 m if. férfi abszolút  

 


