
SPORTLIFE MÉDIA 112. FELNŐTT ATLÉTIKAI MAGYAR 
BAJNOKSÁG

VERSENYKIÍRÁSA

1. A bajnokság célja: 2007. évi magyar bajnoki címek eldöntése.

2. A verseny időpontja és helyszíne: 2007. július 28-29. (szombat – vasárnap)
Sóstói Stadion, Székesfehérvár, Csíkvári u. 10.

3. A verseny rendezője: Alba Regia Atlétikai Klub (ARAK)
Sóstói Stadion Kft.
Magyar Atlétikai Szövetség

4. Versenybíróság:
Elnök: Németh Botond
Elnökhelyettes: Siklósy Péter
Technikai helyettes: Olasz Tamás
Verseny igazgató: Tölgyesi Előd
Verseny irányító: Szöllősi Miklós
Titkár: Juhász Sándor, 

dr. Tölg-Molnár László

5.  Résztvevők:  felnőtt,  utánpótlás,  junior,  ifjúsági  és  serdülő 15 éves  versenyzők,  akik a 
megállapított nevezési szinteket teljesítették és a nevezésük a nevezési határidőig megérkezik.

6. Nevezési határidő: 2007. július 18. (szerda)
A  nevezéseket  a  MASZ  versenyiroda@masz.hu és  www.masz.hu/online 
címekre  kéri.  Az elfogadott  nevezések listáját  a  versenybíróság  titkársága  a 
MASZ internetes  honlapján   www.masz.hu közzéteszi.  Helyszíni  nevezésre 
nincs mód!

7. Nevezési szintek:

Versenyszám Férfiak Nők
100m 11,00 12,60
200m 22,20 25,80
400m 49,50 57,50
800m 1:56,00 2:16,50
1500m 3:59,00 4:41,00
5000m 15:00,00

8:55,00
18:15,00
10:15,00

110/100m gát 15,70 15,30
400m gát 56,50 66,00

3000m akadály 10:00,00 11:55,00
Magasugrás 200 167
Rúdugrás 450 330

Távolugrás 7,00 5,80
Hármasugrás 14,00 12,00

http://www.masz.hu/
http://www.masz.hu/online
mailto:versenyiroda@masz.hu


Súlylökés 15,00 12,20
Diszkoszvetés 48,50 42,00
Kalapácsvetés 60,00 55,00
Gerelyhajítás 61,00 42,00

A nevezési  szintek  a  2006.  évi  és  2007.  évi  versenyidőszakban  a  nevezési  határidőig 
teljesíthetőek.  Az indulásra  jogosultak mezőnye a  lebonyolíthatóság figyelembevételével  a 
nevezési határidő után kiegészítésre kerül.

8. Nevezési díj: egyéni: 900,- Ft/fő/versenyszám
váltó:           1800,- Ft/csapat

9.  Díjazás:  versenyszámok  győztesei  elnyerik  „a  Magyar  Köztársaság  2007.  évi  felnőtt 
bajnoka” címet. Az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek.

KÜLÖNDÍJAK:

- A névadó szponzor SPORTLIFE MÉDIA Kft. „Fair-play díjat” ajánlott fel a bajnokság 
legsportszerűbben versenyző sportolójának.

- Az E.ON Hungaria Zrt.  különdíját  kapja  „  a Spiriev pontérték táblázat” szerint  a 
bajnokságon legjobb eredményt elérő 22éves vagy fiatalabb atléta.

- A „Spiriev pontérték táblázat” szerint legjobb eredményt elérő székesfehérvári férfi és 
női versenyző Székesfehérvár Megyei Jogú Város különdíját kapja.

- Az OB szervező bizottsága különdíját veheti át a bajnokságon felnőtt országos csúcsot 
elérő sportoló.

Az időrend tartalmazza azon versenyszámok listáját, amelyek I-III. helyezett versenyzőinek 
különdíjakat adnak át a bajnokság támogatói.

10.  Költségek:  a  rendezés  költségeit  a  rendezők,  a  részvételi  és  egyéb  költségeket  az 
egyesületek, szakosztályok fedezik.

11. Egyebek:

a. Magasságemelések:
- férfi magasugrás: 195-200-205-210-214-218-222-225 + 3 cm
- férfi rúdugrás: 435-450-465-480-490-500-510-520 + 5 cm
- női magasugrás: 165-170-175-179-183-187-190 + 3 cm
- női rúdugrás: 320-340-360-380-400-410-420-430 + 5 cm

b. Futamok sorrendisége:

Valamennyi időfutam esetében a gyengébb futam áll előbb rajthoz.

c. Jelentkezések:

90 perccel  a versenyszám kezdete  előtt  le  kell  jelentkezni.  Helye:  a stadion főépületének 
középső bejárata. (lásd. a tájékoztató füzet hátsó borítójának térkép vázlata.)

Futószámok előtt 20perccel,



ügyességi és gátfutó számok előtt 30 perccel,
rúdugrásnál 50 perccel a versenyszám kezdete előtt jelentkezni kell a bevezető helyen(Call-
room). A küzdőtérre a jelentkezési idő után 5 perccel történik a bevezetés. A Call-room-ban 
jelentkezést elmulasztó vagy késve jelentkező versenyző nem indulhat a versenyen. 

d. Saját szer:

A bajnokságon saját szer használható. A szereket a versenyszám kezdete előtt 60 perccel 
hitelesítésre le  kell  adni. A hitelesített  szereket  a  versenybíróság  szállítja  a  versenyszám 
helyszínére. A dobószer a szám befejezése után a hitelesítő helyen vehető vissza.

e. Felszerelés:

Az  atlétikai  pályán  9  mm-nél  hosszabb  szegű  cipő  nem  használható.  Versenyezni  csak 
egyesületi  vagy saját  felszerelésben  lehet.  A nemzeti  válogatott  textilfelszereléseiben nem 
lehet rajthoz állni. 

f. Bemelegítés:

Az ugró és futó számok előtti bemelegítésre a régi atlétikai pálya áll rendelkezésre. A Call-
room és a bemelegítő pálya között lévő kb. 300 m-es távolság miatt a versenyzőket időben 
felszólítják a Call-room-ba történő indulásra.

Dobószámokra bemelegíteni csak a küzdőtér melletti dobópályán lehet. 

g. Rajtszámok, akkreditáció:

A rajtszámok és a „Welcome bag” a jelentkeztető helyen a nevezési díj befizetése után vehető 
át. A rajtszámokat a közép-hosszútávfutó versenyszámokban versenyzőknek a mezen elöl és 
hátul is viselniük kell.. Akkreditáció csak a sajtó képviselőinek kötelező.

h. Rajtengedélyek, orvosi igazolások:

A MASZ vonatkozó szabályainak megfelelően jár el a versenybíróság a rajtengedélyek és az 
orvosi  igazolások  ellenőrzése  során.  A  jelentkeztető  helyen  ezeket  be  kell  mutatni. 
Érvényességük esetén szereznek jogosultságot a bajnokságon való indulásra.

i. Öltözés:

A stadion főépületében, a jelentkeztető hely mellett öltözési, fürdési lehetőséget biztosított. Az 
öltözőkben  hagyott  tárgyakért  a  rendezőség  felelősséget  nem  vállal.  Személyes  tárgyaik 
őrzéséről a bajnokság valamennyi résztvevője maga gondoskodjon.

j. Parkolás:

A stadion  területén  csak  a  rendezők  és  a  VIP vendégek  parkolhatnak.  A közönség  és  a 
résztvevők az atlétikai pályához közelebb található őrzött, ingyenes parkolót használják.

A helyszínen való eligazodást segíti a hátsó borítón található térkép vázlat!!!


