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                                                     BUDAPEST SERDÜLŐ ÉS ÚJONC BAJNOKSÁG 

2016. június 24. (péntek) 

 
Helyszín:   Budapest, IKARUS BSE Atlétikai pálya  

  H-1165 Budapest, Bátony u. 1-33. 

 

Rendező:    Budapesti Atlétikai Szövetség 

    1053 Budapest, Curia u. 3. Tel: 06 1 266-4125 

    e-mail: bpatletika@gmail.com, honlap: www.bpatletika.hu 

 
Versenybíróság elnöke:  id. Szatmári András  
Elnökhelyettes:   Rózsa István 

Technika:   Nemeslaki Tivadar 
Titkár:    Lohn Angéla 
 

Serdülő versenyszámok: 
Fiúk:    100 gát, 100 m, 800 m, 3000 m, magas, rúd, távol, súly, diszkosz, gerely 

Lányok:     80 gát, 100 m, 800 m, 3000 m, magas, rúd, távol, súly, diszkosz, gerely 

  
Újonc versenyszámok: 
Fiúk:     80 gát, 80 m, 600 m, 2000 m,1000 m akadály, távol, magas, rúd, súly, diszkosz, gerely 

Lányok:     80 gát 80 m, 600 m, 2000 m, 1000 m akadály, távol, magas, rúd, súly, diszkosz, gerely 

 

Verseny résztvevői: 
A szakosztályok által benevezett, a MASZ MIR adatbázisában érvényes versenyengedéllyel rendelkező serdülő és 

újoncversenyzők.  

 

NEVEZÉS: 
Előnevezés a MIR rendszerben: 
    On-line nevezés indul: 2016.06.06. hétfő, 00:00 

On-line nevezés zárul: 2016.06.19. vasárnap, 23:59 
  
Helyszíni nevezés a versenyszám kezdete előtt legkésőbb 75 perccel. 

 
Nevezési díj: 
Előnevezés esetén:      800.-Ft/fő/versenyszám   

Helyszínen:     1200.-Ft/fő/versenyszám 

 

Díjazás:    
A budapesti 1-3. helyezett versenyzők éremdíjazásban részesülnek.  
Ha a vidéki versenyzők bármelyike az abszolút sorrend alapján 1-3. helyezést ér el,  

éremdíjazásban részesül. 

 

Egyéb: 

• A versenyen csak a versenybíróság által hitelesített szerek használhatók. 

• Időmérés elektromos.  

• Az ugró és dobó számokban korosztályonként 8-as döntőt rendezünk. 

• Bevezetés   a futószámokra    15 perccel 

ügyességi és gátfutó számokra  30 perccel  

a versenyszám kezdete előtt. 

• Jelentkezés a versenyszámok kezdete előtt 75 perccel. 

• A magasságemelések, kezdőmagasságok a helyszínen kerülnek meghatározásra. 

 

Az öltözőben és a pálya területén szabadon hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk. 
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BUDAPEST SERDÜLŐ ÉS ÚJONC BAJNOKSÁG 

IDŐREND        2016. június 24.  (péntek)  

12:30 Rúdugrás fiú serdülő, újonc  

14.15 Távolugrás fiú újonc  

 Gerelyhajítás leány serdülő, újonc 13-14-15 (500g) 

14:30 100 m gát if. fiú serdülő  (84 cm, 13-8,50-10,50) 

 Magasugrás   leány serdülő, újonc 13-14-15  

14:45 80 m gát if. fiú újonc  (76,2 cm, 12-8-12) 

14:55 80 m gát if. leány serdülő  (76,2 cm, 12,5-8-11,5) 

15:00 Távolugrás fiú serdülő  

15:10 80 m gát if. leány újonc 13 (76,2 cm, 12-7,75-13,75) 

15:15 Súlylökés leány serdülő, újonc 13(2 kg),14-15 (3 kg) 

15:20 100 m ief. fiú  serdülő  

15:40 100 m ief. leány serdülő  

15:50 80 m ief. fiú újonc  

16:00 Gerelyhajítás fiú serdülő, újonc 13 (500g) ,14, 15 (600g) 

16:05 80 m ief. leány újonc 

 

 

16:20 100 m fiú serdülő döntő 

16:20 Magasugrás   fiú serdülő, újonc 13-14-15  

16:25 100 m leány serdülő döntő 

16:30 80 m fiú újonc döntő 

16:35 80 m leány újonc döntő 

16:40 Távolugrás leány újonc  

16:45 600 m leány újonc  

17:00 Súlylökés fiú serdülő, újonc 13 (3 kg), 14-15 (4kg) 

17:00 600 m if. fiú újonc  

17:15 800 m if. leány serdülő  

17:30 800 m if. fiú serdülő  

17:40 

17:45 

Távolugrás 

Rúdugrás 

leány 

leány 

serdülő 

serdülő, újonc 

 

17:45 3000 m if. leány serdülő  

18:00 Diszkoszvetés fiú serdülő, újonc  

18:05 3000 m if. fiú serdülő  

18:25 2000 m if. fiú újonc  

18:35 2000 m if. leány újonc  

18:45 Diszkoszvetés leány serdülő, újonc  

18:50 1000 m if. leány újonc 76,2 cm 8 akadály vizesárok nélkül 

19:00 1000 m if. fiú újonc 76,2 cm 8 akadály vizesárok nélkül 

Az időrend tájékoztató jellegű. 
              


