
MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI IFJÚSÁGI EGYÉNI BAJNOKSÁGA 

                                                                Ifjúsági Liga 
 

Rendező: Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Zalaszám-Zalaegerszegi  

      Atlétikai Club és a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése 

 

A bajnokság helye és ideje: Zalaegerszeg Vágóhíd utcai Sportcentrum 

     2014. június 21 – 22. 

     

Versenybíróság:  elnöke:   Lengyák György 

   technikai helyettes: Csarankó László 

   titkár:   Schwartz-Nagy Attila 

 

Résztvevők: a szakosztályok által, a nevezési határidőig benevezett 1997 – 98.  

évben született versenyzők, akik érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi 

igazolással rendelkeznek. 

 

Nevezés: A versenyzők nevezési szint nélkül, de az idei eredmények feltüntetésével  

    nevezhetők. 

      A nevezéseket a schwartz.nagy.attila@gmail.com e-mail címre kérjük     

              elküldeni a MASZ honlapján itt található nevezési lap kitöltésével: 

http://masz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:nevezesi-
lapok&catid=50:szakmai-irasok&Itemid=77 

             Nevezési határidő: 2014. június 11. (szerda) 24.00 óra 

 MASZ versenyszabályzata és versenyrendezési útmutató V. 2. e alapján    ifjúsági 

korosztálytól felfelé minden esetben a nevezések után kell fizetni a nevezési díjat. 

 Nevezési díj: 800 Ft 

 Későn beérkezett nevezéseket nem fogadjuk el. 

 

Korlátozás: A versenyzők a két nap alatt maximum három versenyszámban  

indulhatnak. 

Díjazás: A versenyszámok győztesei elnyerik a "Magyarország 2014. évi ifjúsági  

     bajnoka" címet.  A bajnokság 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 

 

Egyéb: Amennyiben a döntőbe került versenyző nem indul el, aznap más    

   versenyszámban már nem állhat rajthoz. 

    A jelentkezések valamennyi versenyszámban a versenyszám kezdete előtt     

    75. perccel zárulnak. 

    Hármasugró gerenda leányoknál 9 m, fiúknál 11 m. 

Bevezetési időpontok: Futófolyosó. 
 - síkfutások: 10 perc  

 - gát/váltó:  15 perc  

 - ügyességi:  25 perc  

 

Rúdugrás – június 19-én csütörtökön Budapesten a BHSE Iharos Pályán rendezzük 

 

 

 

http://masz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:nevezesi-lapok&catid=50:szakmai-irasok&Itemid=77
http://masz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:nevezesi-lapok&catid=50:szakmai-irasok&Itemid=77


Magyarország 2014. évi Ifjúsági Bajnoksága  

időrend 
                                  2014. június 19. csütörtök!!  Budapest, BHSE Iharos Pálya 

 

13.00              rúdugrás                                     női 

16.00              rúdugrás                                     ffi 

 

 
Országos Ifjúsági Bajnokság 

2014. június 21. /Zalaegerszeg / 

1. nap / szombat 

 

15.00 100 gát  női ief. 

 súlylökés  női 

 magasugrás  női 

15.15 110 gát  ffi ief. 

15.25 100m  női ief. 

15.40 100m  ffi ief. 

16.00 1500 m  női if 

16.10 1500 m  ffi if 

 súlylökés  ffi 

16.25 100m gát  női döntő 

 magasugrás  ffi 

16.35 110 m gát  ffi döntő 

16.45 100m  női döntő B-A 

16.55 100m  ffi döntő B-A 

17.05 400m  ffi if 

17.25 400m  női if 

 gerelyhajítás  női 

17.45 2000 akadály  női if 

 hármasugrás  ffi 

18.00 2000 akadály  ffi if  

18.15 5 km gyaloglás női. 

18.45 gerelyhajítás  ffi 

18.50 10 km gyaloglás  ffi 

19.00 hármasugrás  női  

  

június 22./2. nap / vasárnap 

 

14.00 kalapácsvetés női     

15.45 kalapácsvetés ffi 

 távolugrás   női     

16.00 400 gát  női if  

16.20 400 gát  ffi if  

16.40 200 m  női ief  

17.00 200 m  ffi ief  

17.30 800 m  női if 

 diszkoszvetés női 

 távolugrás  ffi  

17.45 800 m  ffi if    

18.05 200 m  női döntő B-A 

18.15 200 m  ffi döntő B-A 

19.00 3000 m  női if 

 diszkoszvetés ffi 

19.20             3000 m                         ffi                    if 


