
 
Versenykiírás 

8. Kis-Balaton Bajnokság  

A verseny ideje:       2021. június 5. (szombat)   

A verseny helye:     Veszprémi Egyetemi Stadion   

  8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3.   

A verseny célja:     Versenyzési lehetőség biztosítása a versenykiírásban 

szereplő versenyszámokban az U10, U12, U14 és az 

U16 korosztály számára.  

Az atlétika sportág népszerűsítése.    

A verseny rendezője:  Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC)   

A versenybíróság:                   Elnök: Németh Attila   

       Elnökhelyettes: Dr. Edvy László   

   Technikai elnökhelyettes: Szemán János 

   Titkár: Császár Eszter   

A verseny résztvevői, nevezés:   

- U12, U14, U16 (gyermek, újonc és serdülő) korú érvényes 

versenyengedéllyel rendelkező versenyzők, akiket egyesületük a nevezési 

határidőig a MIR rendszeren keresztül benevez, és akik a versenyszámuk 

kezdete előtt 75 perccel lejelentkeznek. Helyszíni nevezés nem lehetséges!  

- U10 (2012-2013) korcsoportos versenyzők, akik a nevezési lapot határidőig e-

mailben megküldik. Helyszíni nevezés nem lehetséges!  

Nevezés: 

- U12, U14, U16 korú versenyzők részére: 

 On-line nevezés indul: 2021. május 17. (hétfő) 0:00 

 On-line nevezés zárul: 2021. május 31. (hétfő) 23:59 

 

- U10 (2012-2013) korcsoportos versenyzők részére: 

60m, 600m, távolugrásban az a mellékelt nevezési lap kitöltésével, és 

az iroda@vedac.hu email címre történő megküldésével nevezhetnek. 

Helyszíni nevezés nem lehetséges! 

Nevezési határidő:  2021. június 1. (kedd) 12:00 

 

mailto:iroda@vedac.hu


Jelentkezés: a futófolyosóban történik, legkésőbb az adott versenyszám 

megkezdése előtt 75 perccel lezárul.   

 

Nevezési díj:     1500 Ft/versenyszám 
 A fizetési módja számla ellenében átutalással.  

         Bankszámlaszám: OTP Bank 11748007-20909183   
 

Szerhitelesítés: a versenyszám megkezdése előtt, a dobópálya melletti épületben 

folyamatosan van lehetőség, de az adott versenyszám kezdése előtt 75 perccel a 

hitelesítést lezárjuk.  

 
Figyelem! A COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzetben a verseny ideje alatt 
mindenki köteles ügyelni a 1,5 méteres távolság tartására, valamint a helyes 
maszkviselésre. A verseny területére történő belépéskor továbbra is alapvető 
elvárás a legszigorúbb higiéniai szabályok betartása. Továbbá felhívjuk figyelmüket 
a MASZ 7/2020. sz. és a 2/2021. sz. elnöki utasításának betartására és 
betartatására! 
 
Díjazás: A versenyszámok 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül. 

 

Egyebek: 

- Egy versenyző maximum kettő versenyszámban indulhat egy nap alatt. 

- U10 korosztálynak szöges cipő használata nem engedélyezett. 

- 60 m-es távok térdelőrajttal indulnak.  

- Rajtgép használata az U10 és U12 számára megengedett, de nem kötelező, 

U14, U16 korosztály számára kötelező. 

- Távolugrás: - U14, U12, U10 korosztály 60 cm-es elugró sávból ugrik. 

- Ügyességi számok:   

- U16, U14, U12 korosztályban nyolcas döntőt rendezünk. 

- U10 korosztályban minden indulónak 3 kísérlete van.  

- Az eredményhirdetés a verseny alatt folyamatosan, a jegyzőkönyvek 

feldolgozását követően történik. 

 

Call-roomban jelentkezés:   

- futószámok előtt   15 perccel,  

- az ügyességi számok előtt  25 perccel. 

  



8. Kis-Balaton Bajnokság  
2021. 06.05. (szombat) 

Versenyszámok és módosított időrend   
 

09:00  Gerelyhajítás (500g)   U12 fiú   

09:30  Súlylökés (4kg)   U16 fiú   

09:45  Gerelyhajítás (500g)   U14 fiú   

10:00  60m     if   U10  fiú   

10:20  60m    if   U10  leány   

10:20  Távolugrás    U10  fiú (A pálya) 

10:40  Távolugrás    U10  leány (B pálya) 

10:40  60m    if   U12  fiú 

10:45  Súlylökés (3kg)   U14  fiú   

10:45  Gerelyhajítás (600g)   U16 fiú    

11:05  60m    if   U12  leány   

11:15  Távolugrás     U12  fiú (A pálya) 

11:50  Távolugrás     U12  leány (B pálya) I. csoport 

11:50  80m    if  U14  fiú   

12:00  Súlylökés (2kg)   U12 fiú   

12:15  Gerelyhajítás (500g)   U16 leány   

12:20  Súlylökés (3kg)   U16 leány   

12:30  80m    if  U14  leány   

13:10   Távolugrás     U12  leány (B pálya) II.csoport 

13:00  Távolugrás     U14  fiú (A pálya) I.csoport 

13:25  Súlylökés (2kg)   U14 leány   

13:30  Kalapácsvetés (4kg)   U16 fiú (B pálya)  

13:40  100 m    if  U16 fiú   

14:15  100m    if  U16 leány   

14:15  Távolugrás     U14  leány (B pálya) I.csoport 

14:30  Kalapácsvetés (3kg)   U16  leány (B pálya)  

14:45   Távolugrás     U14  fiú (A pálya) II.csoport 

14:45  Kalapácsvetés (3kg)   U14 fiú (A pálya)  

14:50  600m    if  U10  fiú   

15:00  600m     if   U10  leány   

15:10  600m    if   U12  fiú   

15:30  600m    if   U12  leány    

15:30   Távolugrás     U14  leány (B pálya) II.csoport 

15:30  Kalapácsvetés (2kg)   U14 leány (A pálya)  

15:50  600m   if  U14 fiú   

16:20  600m   if  U14 leány   

16:35  800m   if  U16 fiú   

16:50  800m   if  U16  leány   
 

 


