
Magyarország Ifjúsági és Serdülő Atlétikai  

Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnoksága 

Szuper Liga és Junior Liga verseny 

10. Majercsik Mihály Emlékverseny 

 
A bajnokság helyszín: Budapest, Ikarus BSE Sportpálya 

   

A bajnokság ideje:  2014. május 3 – 4. (szombat-vasárnap) 

     Mindkét nap 10:00 óra 

A bajnokság rendezője: a Magyar Atlétikai Szövetség 

A bajnokság versenybírósága: 

Elnök:   Breimann Erzsébet       

Elnökhelyettes: Barkócziné Antók Zsófia  

Technikai helyettes:  Ferenczi Zsuzsa 

Titkár:    Schwarz Nagy Attila 

 

A bajnokság résztvevői:  

A ifjúsági versenyben az 1997 -1998-ben született versenyzők indulhatnak. 

A serdülő versenyben 1999 -2000-ban született serdülők, valamint az ötösugrás és  

a gátfutások kivételével a 2001-ben született újonc versenyzők is indulhatnak. 
 

A liga verseny résztvevői:  

Érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkező junior és felnőtt 

versenyzők, akiket a sportszervezet a nevezési határideig benevezett a versenyre. 

 

Meghívott versenyzők:  

Azok az ifjúsági versenyzők, akiknek egyesülete nem tud kiállítani csapatot 

a bajnokságra, de az Ifjúsági Olimpia Kvalifikációs Versenyre esélyesek és a 

nevezési határidőig beérkezett nevezésüket a MASZ szakmai vezetése elfogadja.  

 

A bajnokságra vonatkozó szabályok:   
- ifjúsági bajnokságon 4 fős csapatok indíthatók (a legjobb 3 eredmény számít) 

- serdülő bajnokságon 5 fős csapatok indíthatók (a legjobb 4 eredmény számít) 

 

A bajnokság lebonyolítása: 

Minden versenyszámban a benevezett csapatok számától függően a csapatok 

legjobbjai versenyeznek együtt. Gátfutó számokban az egyéni eredménytől függően a 

legjobb versenyzők futnak először együtt, majd a másodikak, harmadikak, stb. 

Ügyességi versenyszámban amennyiben az induló csapatok száma nem haladja meg 

a nyolcat, akkor minden csapatból a kettő, ha nem haladja meg az ötöt, akkor minden 

csapatból három legjobb versenyző indul együtt. Törekedve arra, hogy minden 

csapatból az együttindulás következtében hasonló időjárási körülmények érjék a 

versenyzőket. Hátszél, szembeszél, eső, stb. 

 

Nevezés: A nevezést csak a csapatbajnokságra rendszeresített nevezési lapon fogadjuk el, 

amelynek minden adatát kötelezően ki kell tölteni.  

Kérjük külön lapon nevezni a serdülő és ifjúsági csapatokat 
Egy egyesület több csapatot is indíthat, de fel kell tüntetni a nevezési lapon, hogy 

melyik csapatot kik alkotják. Pl .—  A csapat versenyszáma: távol 1.; magas 2.;  

Egyéni meghívásra és ligákra a nevezést továbbra is az egyéni nevezési lapon kérjük. 



Korlátozás: Minden versenyző naponta maximum két versenyszámban indulhat mindkét 

korosztályban. 

 

Nevezési határidő: 

2014.  04.  24. (csütörtök) 24:00 

versenyiroda@masz.hu 

  

Nevezési díj:  
Az egyéni nevezési díj kétszerese.  

Serdülő csapat nevezési díja:  1200,- Ft /csapat 

Ifjúsági csapat nevezési díja:  1600,- Ft /csapat  

Szuper Liga nevezési díja:  1500,- Ft /versenyszám 

Junior Liga nevezési díja:  1000,- Ft /versenyszám  

Ifjúsági egyéni meghívás esetén a nevezési díj 800,- Ft /versenyszám 

 

Versenyszámok: 

  Bajnokság versenyszámai: 

 1. nap 

Ifjúsági fiú: 110 gát (13,72 – 8,80 – 91,4), rúd, ötösugrás, kalapács, gerely 

Ifjúsági leány: 100 gát, magas, ötösugrás, kalapács; súly 

Serdülő fiú: 100 gát (13- 8,50 – 84), rúd, ötösugrás, gerely, kalapács 

   Serdülő leány: 80 gát (12,5 - 8,00 – 76,2), magas, ötösugrás, súly, kalapács 

 

 2. nap 

Ifjúsági fiú: 400 gát (84), magas, távol, súly, diszkosz 

Ifjúsági leány: 400 gát, rúd, távol, gerely, diszkosz,  

serdülő fiú:300 gát, magas,     Serdülő fiú: 300 gát (76,2), magas, távol, súly, diszkosz 

Serdülő leány: 300 gát (76,2), távol, rúd, gerely, diszkosz 

   

  Szuper Liga versenyszámai: 

 1. nap 

   Férfiak:  hármas, kalapács, 3 próba (magas, gerely, 400m) 

   Nők:   hármas, 3 próba (távol, gerely, 800m) 
 2. nap 
   Férfiak:  200 m,  
   Nők:   200 m,  

 

  Junior Liga versenyszámai:  

 1. nap 

   Férfiak: hármas, rúd, diszkosz 

   Nők:  hármas, rúd, diszkosz 

 2. nap 
   Férfiak:  200 m,  
   Nők:   200 m,  

 

  Ifjúsági Liga versenyszámai: 

   Fiúk:  400 m — 10. Majercsik Mihály Emlékverseny 

   Leányok: 400 m 
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 Ötösugrás: 

  Serdülő ötösugrás: „A” ugróhely (cél felöli ugró hely) 

   Festett gerendák távolsága:  fiú:  13,50 és 16 m 

       leány: 11,00 és 13,50 

   Lendületszerzés távolsága: fiú: 12 m 

       leány:  11 m 

   Csak edzőcipőben lehet versenyezni! 

 

 

 

  Ifjúsági ötösugrás: „B” ugróhely (100 m-es rajt felöli ugróhely) 

   Festett gerendák távolsága:  fiú:  13,50 és 16 m 

       leány: 11,00 és 13,50 

   Lendületszerzés távolsága: fiú: 12 m 

       leány:  11 m 

   Csak edzőcipőben lehet versenyezni! 

 

Kezdőmagasságok, magasság emelések: 

  Magasugrás:  serdülő leány 1,20 m  ifjúsági leány 1,30 m 

              fiú      1,30 m               fiú      1,40 m 

 

  Rúdugrás: serdülő leány 1,60 m  ifjúsági leány 2,00 m 

                 fiú     1,80 m    fiú     2,20 m      

 

  3 próba magasugrás férfi: 1,70 – 1,73 – 1,76 – 1,79 – 1,82 m - stb.  

 

  Junior liga rúdugrás: női:  2,60 – 2,80 – 3,00 – 3,10 – stb. 

     Férfi 3,20 – 3,40 – 3,60 – 3,70 – stb. 

 

Hármasugró gerenda távolsága:  Szuperliga és Junior Liga férfi egyaránt 13 m  

     Szuperliga és Junior Liga női egyaránt 10 m-es (festett)  

  

Jelentkezés:  
A versenyszám kezdete előtt 75 perccel. 

 

Díjazás: 

A győztes csapatok elnyerik Magyarország 2014. évi Ifjúsági illetve Serdülő Atlétikai  

Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnoka címet. 

A csapat tagjai 3 + 1, illetve 4 + 1 éremdíjazásban részesülnek.  

 Szuper Liga és Junior Liga díjazása a központi kiírásnak megfelelően. 

 A 10. Majercsik Mihály Emlékverseny győztese elnyeri a vándorserleget, továbbá az  

       1-3. helyezett versenyzők a tanítványok által felajánlott díjazásban részesülnek.  

  

Egyebek: 

Öltözési lehetőség a sportpálya öltözőjében. Az öltözőben és a pálya területén szabadon 

hagyott értékekért, ruházatért a rendezőség felelőséget nem vállal. 
 

 

          MASZ Versenyiroda 

 

 

 



 

 

 

T á j é k o z t a t ó i d ő r e n d 
 

Magyarország Serdülő és Ifjúsági Ügyességi és Gátfutó Csapat Bajnoksága 

Összetett Liga — Szuper Liga — Junior Liga — Ifjúsági Liga 

2014. 05. 03 – 04  

 

1. nap 
 

10:00 Rúdugrás  ifjúsági  fiú 

 Ötösugrás  serdülő   leány   „A” ugróhely  

 Távolugrás  Összetett Liga  nő   „B” ugróhely  

10:30 Magasugrás  Összetett Liga  férfi 

 Gerelyhajítás  serdülő   leány 

 Súlylökés  serdülő   leány 

 Kalapácsvetés  ifjúsági  fiú 

11:00 110 m gát (91,4) ifjúsági  fiú 

11:30 100 m gát (84) serdülő   fiú 

 Ötösugrás   ifjúsági   fiú   „B” ugróhely 

12:00 100 m gát (76,2) ifjúsági  leány 

 Ötösugrás  serdülő   fiú   „A” ugróhely 

 Kalapácsvetés  serdülő   fiú 

12:15 Súlylökés  ifjúsági  leány 

12:30 80 m gát (76,2) serdülő   leány 

 Magasugrás  ifjúsági   leány 

13:00 Rúdugrás  serdülő   fiú 

 Gerelyhajítás  Összetett Liga  férfi 

13:15 Ötösugrás  ifjúsági  leány   „A” ugróhely 

13:30 Kalapácsvetés  serdülő   leány 

14:00 Gerelyhajítás  Összetett Liga  nő 

15:00 400 m   Ifjúsági Liga  fiú 

 Magasugrás  serdülő   leány 

 Hármasugrás  Junior Liga  férfi    

    és Szuper Liga férfi   hátszeles ugróhely 

 Gerelyhajítás  ifjúsági  fiú 

 Kalapácsvetés  ifjúsági  leány 

15:15 400 m   Ifjúsági Liga  női 

15:30 400 m   Összetett Liga  férfi 

16:00 800 m   Összetett Liga  nő 

 Rúdugrás  Junior Liga  férfi 

16:30 Hármasugrás  Junior Liga  női    

    és Szuper Liga női   hátszeles ugróhely 

 Kalapácsvetés  Szuper Liga  férfi 

 

 

 

 



2. nap 
 

10:00 Rúdugrás  serdülő   leány 

 Távolugrás  ifjúsági   fiú 1. cs.  „A” ugróhely 

 Távolugrás   serdülő   leány 1. cs.  „B” ugróhely 

 Gerelyhajítás  serdülő   leány 

 Diszkoszvetés  serdülő   fiú 

10:30 Magasugrás  serdülő   fiú 

11:15 Távolugrás  ifjúsági.  fiú 2. cs.  „A” ugróhely 

Távolugrás   serdülő   leány 2. cs.  „B” ugróhely  

11:30 Diszkoszvetés  ifjúsági 

12:00 Gerelyhajítás  ifjúsági   leány 

 Súlylökés   serdülő   fiú 

12:30 Távolugrás  ifjúsági  fiú 3. cs.  „A” ugróhely 

Távolugrás   serdülő   leány 3. cs.  „B” ugróhely 

13:00 Rúdugrás  ifjúsági   leány    

13:30 Magasugrás  ifjúsági  leány 

 Diszkoszvetés  serdülő   leány 

13:45 Távolugrás   ifjúsági  leány 1. cs.  „A” ugróhely  

 Távolugrás  serdülő   fiú 1. cs.  „B” ugróhely 

14:00 200 m    Szuper Liga   férfi 

 200 m   Junior Liga  férfi 

14,30 200 m   Szuper Liga   női 

 200 m   Junior Liga  női 

 Súlylökés  ifjúsági  fiú 

 Diszkoszvetés  Junior Liga  női 

15:00 Távolugrás   ifjúsági  leány 2. cs.  „A” ugróhely  

 Távolugrás  serdülő   fiú 2. cs.  „B” ugróhely 

15:15 300 m gát (76,2) serdülő   leány 

15:45 300 m gát (76,2)  serdülő   fiú 

16:00 Rúdugrás  Junior Liga  női 

16:15 400 m gát  (76,2) ifjúsági  leány 

 Távolugrás   ifjúsági  leány 3. cs.  „A” ugróhely  

 Távolugrás  serdülő   fiú 3. cs.  „B” ugróhely 

16:45 400 m gát  ifjúsági  fiú  

 

   

Az időrend tájékoztató jellegű, a nevezések beérkezése után véglegesítjük. 

        
         

        MASZ Versenyiroda 

 


