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30. HONVÉD KUPA NEMZETKÖZI ATLÉTIKAI VERSENY 

egyben 

Szuper Liga, Junior Liga, Ifjúsági és Serdülő Liga  

 
A versenybíróság elnöke:   Vértesy Katalin 
A versenybíróság elnökhelyettese:  Erdélyi Ádám 
Technikai helyettes:    Ferenczy Zsuzsanna 
Titkár:      Schwartz-Nagy Attila 
 
1. Verseny célja: Külföldi és hazai élvonalbeli versenyzők részére színvonalas 
versenyzési lehetőség biztosítása. 
 
2. Verseny helye és időpontja:  IHAROS SÁNDOR ATLÉTIKAI PÁLYA  
                                                           (Budapest XIII. Dózsa György út 53.)                      
                                                     2014. augusztus 22. (péntek) 15.00 óra 
 
3. Verseny rendezője: A Budapesti Honvéd SE Atlétikai Szakosztálya. 
 
4. Verseny résztvevői: A meghívott külföldi versenyzők és azok a magyar igazolt 
atléták, akik érvényes sportorvosi- és versenyengedéllyel rendelkeznek.  
 
5. Helyezések eldöntése: Az IAAF szabályai szerint. 
 
6.Nevezési határidő:             2014.augusztus 12.(kedd),            e-mailben a  
schwartz.nagy.attila@gmail.com címre, a MASZ hivatalos formátumán és kitöltési 
szabályaival beküldött nevezéssel, vagy a helyszínen, a gyermek korcsoportú 
versenyzők kivételével kétszeres nevezési díj  megfizetésével.  

Liga számokra csak előnevezést fogadunk el!! 
 
7. Nevezési díj: 1.500-Ft/fő/versenyszám a felnőtt, 1000 -Ft/fő/versenyszám a junior, 
800.-Ft/fő/versenyszám az ifjúsági, 600-Ft/fő/versenyszám a serdülő,  
500-Ft/fő/ versenyszám a gyermek számokban indulóknak. 
 
8. Díjazás: Versenyszámonként az első három helyezett emlékérem díjazásban 
részesül. 

A férfi 1500 m-es Iharos emlékverseny legjobb magyar és külföldi résztvevője 
50.000-50.000 Ft pénzdíjban részesül, amennyiben Iharos Sándor 59 éve 
felállított 3:40,80 perc világcsúcsával azonos, vagy jobb eredményt ér el.  
Ha ezt az eredményt nem sikerül elérni, akkor a 3:44,00 időn belül futó első 
magyar és az első külföldi versenyző 25.000-25.000 Ft. pénzdíjat vehet át. A 
díjakat: ifj. Iharos Sándor úr ajánlja fel. 
 
A Koelner cég nevébenTari István ügyvezető igazgató úr - a Spiriev táblázat 
szerinti 3 legjobb eredményt elért Honvéd versenyzőnek - 50-30-20.000.Ft-os 
jutalmat biztosít. 



A MASZ által kiírt felnőtt, junior, ifjúsági és serdülő magyar liga versenysorozat 
versenyszámainak díjazása a magyar liga kiírása szerint történik. 
 

9. Költségek: A rendezés költségei a rendezőt terhelik. A külföldi versenyzők 
költségeit a meghívó fél, a rendező fizeti. 
 
10. Jelentkezés, rajtszám átvétel: Minden versenyző köteles a versenyszáma előtt 
1,5 órával jelentkezni a versenyirodán. Itt kapja meg rajtszámát is. 
 
11. Öltözés, melegítés: A versenyzők a szakosztály, valamint az egyesület vendég 
öltözőiben öltözhetnek. Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezők felelősséget 
nem vállalnak. A bemelegítés az egyesület területén és a futófolyosón történik. 
 
12. Saját szer használata: Megengedett, ha azt a versenyszám előtt 30 perccel 
történő hitelesítés szabályosnak találta. 
 
13. Bevezetés: Az ügyességi és gátfutó számoknál a versenyszám kezdete előtt 25 
perccel. A futó számoknál versenyszám kezdete előtt 15 perccel.  A rúdugrásnál a 
versenyszám kezdete előtt 1 órával.  
      
14. Futamok indítása: Több időfutam esetén az erősebb indul később. 
 
15.Eredményhirdetés: A versenyszámok befejezése után azonnal ünnepélyes 
eredményhirdetést tartunk az első három helyezett részére.  
 
16. Versenyszámok: 
 
férfiak:100m /SZL/JL/IL/SL/,200 m, 400 m, 1500 m /SZL/ JL/IL /, 110 m gátfutás, 
magasugrás / SZL/JL/IL/SL /, rúdugrás, hármasugrás / SZL/ JL/IL/, súlylökés/ SZL/ 

SZL/JL/IL/SL /, diszkoszvetés / SZL/JL/IL/SL /, gerelyhajítás / SZL/ JL/IL /, 
 

nők:100m /SZL/JL/IL/SL /,400m, 1500 m /SZL/ JL/IL /, 100 m gátfutás, hármasugrás/ 
SZL/ JL/IL /,rúdugrás/ SZL/ JL/IL /, súlylökés, gerelyhajítás /SZL/ JL/IL, 

 

fiú és leány gyermekversenyzők számára 60 síkfutás, távolugrás. 

 

 
17. Magasságemelések:   
 Rúd.  Magasugrás: A helyszínen, az indulók ismeretében határozzuk meg. 
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 15.00  távolugrás gyermek fiú, 60 m gyermek leány időfutam  

  15,00  diszkoszvetés serdülő fiú     +SL versenyszám 
 15,00  magasugrás serdülő fiú     +SL versenyszám 
 15,00  súlylökés serdülő fiú               +SL versenyszám 
 16.00  Ünnepélyes megnyító   

16.00  gerelyhajítás férfi       +SZL, JL, IL versenyszám 
           16,05  távolugrás gyermek leány, 60 m gyermek fiú időfutam 
 16,05  100 m gátfutás női időelőfutam 

  16.15  rúdugrás női          +SZL, JL, IL versenyszám 
16.15 110 m gátfutás férfi időelőfutam 
16.25 100 m fiú serdülő időelőfutam     +SL versenyszám 
16.35 100 m leány serdülő időelőfutam    +SL versenyszám 
16,45 100 m férfi időelőfutam     +SZL, JL, IL versenyszám 

  17.00 100 m női időelőfutam     +SZL, JL, IL versenyszám 
  17.00 gerelyhajítás női      +SZL, JL, IL versenyszám 
  17.00 magasugrás férfi       +SZL, JL, IL versenyszám 
                                                                              Major István Emlékverseny 

  17,15  hármasugrás női      +SZL, JL, IL versenyszám 
17,15  súlylökés női                   Irányi Margit Emlékveny 
17.20 110 m gátfutás DÖNTŐ        Cziráky József Emlékverseny 

  17.30 100 m gátfutás DÖNTŐ 
  17.30 súlylökés férfi      +SZL, JL, IL versenyszám 

17.40 100 m fiú serdülő DÖNTŐ /B, A /    +SL versenyszám 
  17.40 rúdugrás férfi 

17.50 100 m leány serdülő DÖNTŐ /B, A /+SL versenyszám 
18.00 100 m férfi DÖNTŐ / C, B, A /     +SZL, JL, IL versenyszám 

 18.15  100 m női DÖNTŐ / C, B, A /     +SZL, JL, IL versenyszám 
          Hidvéginé Lukics Ildikó Emlékverseny 

  18.15 hármasugrás férfi       +SZL, JL, IL versenyszám 
  18,15  diszkoszvetés férfi       +SZL, JL, IL versenyszám 
  18,30 1500 m női        +SZL, JL, IL versenyszám 
  18,40 1500 m férfi         +SZL, JL, IL versenyszám 
   Iharos Sándor Emlékverseny   Koszorúzás 
  19.00 Katonai bemutató verseny 
  19.20 200 m. férfi 
  19.40 400 m férfi időfutam          Adamik Zoltán Emlékverseny 
  19.50  400 m női időfutam          SzigetinéTóth Éva Emlékverseny 

 


