
SZENIOR ATLÉTÁK 2008. ÉVI 
NEMZETKÖZI NYÍLT FEDETT PÁLYÁS BAJNOKSÁGA 

KERETÉBEN PEST MEGYEI RÉSZBEN NYÍLT SERDÜLŐ 
BAJNOKSÁG

1. A bajnokság célja Az  országos  veterán,  valamint  a  Pest  megyei  serdülő 
fedett  pályás  bajnoki  címek  eldöntése,  versenyzési 
lehetőség biztosítása

2. A bajnokság időpontja 2008. január 27. (vasárnap)
Helye: Budapest, SYMA csarnok
Rendezője: SZAMOSZ

3. Nevezés A szenior  versenyzők  részére  helyszínen  történik,  a  
versenyszámok előtt 1 órával
A serdülő versenyre csak előnevezéssel lehet nevezni. 
A helyszínen nevezést nem fogadunk el!
Nevezési határidő: 2008. január 22. (kedd)
A nevezési díjak az előnevezés száma alapján kerülnek 
kifizetésre.
Nevezést a Pest Megyei Atlétikai Szövetség címére 
kérjük 1135 Budapest, Lehel u. 20.
Tel/fax: 312-8892
e-mail: info@pasz.hu
Nevezési díj a szeniorok részére az első versenyszámra 
1500,- Ft, további számok 1000,- Ft versenyszámonként
A 70 év feletti versenyzőknek az első versenyszám 
ingyenes. 
A serdülő nyílt verseny nevezési díja 1000,-Ft.
A Pest megyei egyesületek részére nincs nevezési díj.

4. Részvétel: A szenior bajnokságban minden 30 év feletti nő és férfi 
indulhat.
Csak Pest megyei egyesületek 1995-ben született igazolt 
versenyzői. Az 1994 és 1993-ban született igazolt 
versenyzők versenye nyílt. 
A serdülő versenyre csak a nevezési határidőig 
beérkezett nevezéseket fogadjuk el. Késve érkezett 
nevezéseket nem tudunk elfogadni.

5. Díjazás A szenior OB 1-3. helyezettek érem díjazásban 
részesülnek. (M35 és W35 évtől felfelé 
korcsoportonként)
Az 1995-ben születtek győztesei, elnyerik a „Pest megye 
2008. évi fedett pályás serdülő bajnoka” címet. (Csak 
Pest megyei versenyzők)
Az 1994 és 93-as születésűek együtt értékelve elnyerik a 
„Pest megye 2007. évi fedett pályás serdülő bajnoka” 
címet. (Csak Pest megyei versenyzők)
Pest megyei bajnokság és az abszolút verseny első három 
helyezettje éremdíjazásban részesül.

6. Öltözés A helyszínen biztosított öltözőkben.



Az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem  
vállalunk.

7. Egyebek
- Az 1995-ben születettek csak a 13 évesek szer feltételeivel versenyeznek.
- Az 1994 és 93-as születésűek együtt versenyeznek, a 14 évesek 
  szerfeltételeivel.
- A jelentkezés a versenyszám kezdete előtt 75 perccel lezárul.
- Kérjük az egyesületeket, hogy tartsák be a versenykiírásban leírtakat a 
  megrendezhetőség érdekében. Versenyen kívüli indulásra nem lesz
  lehetőség.

IDŐREND

10,00 súlylökés ffi veterán súlylökés
hármasugrás női és férfi veterán
rúdugrás női és férfi veterán

10,50 60 m ffi veterán, serd. (93-94-95) ief.
távolugrás serd. leány (93-94-95)
súlylökés serdülő fiú (93-94-95)

11,30 60 m női veterán, serd. (93-94-95) ief.
12,10 60 m gát ffi veterán, serd. (93-94-95) if.

súlylökés női veterán
12,40 60 m gát női veterán, serd. (93-94-95) if.
12,50 60 m  ffi. DÖNTŐK

távolugrás serd. fiú (93-94)
rúdugrás serd. leány és fiú (93-94-95)

13,15 60 m női DÖNTŐK
súlylökés serd. leány (93-94-95)

13,40 200 m ffi. if. veterán
14,20 200 m női if. veterán
14,30 távolugrás női és férfi veterán, serd. fiú (95)

magasugrás női veterán és serd. leány (93-94-95)
14,50 800 m ffi if. veterán és serd. fiú
15,10 800 m női if. veterán és serd. leány
15,30 400 m ffi. if. veterán és serd. fiú
15,45 400 m női if. veterán és serd. leány

magasugrás ffi. veterán és serd. fiú (93-94-95)
16,00 300 m serd. fiú (93-94-95)
16,15 300 m serd. leány (93-94-95)
16,30 1500 m ffi. veterán 
16,50 1500 m női veterán 
17,10 4 x 1 körös váltó if. Serd. leány (vegyes korosztály)
17,20 4 x 1 körös váltó if. Serd. fiú (vegyes korosztály)

Veterán versenyszámok: mind a két nemnek 60m, 60 m gát, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m,

súlylökés, távolugrás, hármasugrás, magasugrás, rúdugrás.

Serdülő versenyszámok: mind a két nemnek 60 m, 60 m gát, 300 m, 800 m, 4 x 1 körös 

            váltó, súlylökés, távolugrás, magasugrás, rúdugrás


