
 

 

 

Magyarország 2014. évi Atlétikai Váltóbajnoksága 
 

A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség 

A verseny időpontja és helyszíne: 2014. szeptember 06. szombat 12 óra 

           Budapest Ikarus BSE Stadion 

Versenybíróság:  

Elnök:   Vízivári Márta    

Elnökhelyettes: Lengyelné Palkó Márta 

Technikai helyettes: Rózsa István 

Titkár:   Schwartz-Nagy Attila 

Nevezési határidő:2014. augusztus 27. (szerda 24,00 óra): versenyiroda@masz.hu 

Nevezés módja: az általános tudnivalók szerint 

Jelentkezés: 60 perccel a versenyszám kezdete előtt. 

A csapatokat írásban kell jelentkeztetni, korcsoportonként, nemenként és versenyszámonként 

külön lapon leadva. 

 

Versenyszámok:  

Újonc:  fiú és leány:  4x100 m, 4x600 m 

Serdülő:  fiú és leány:  4x100 m, 4x300 m, 4x800 m 

Ifjúsági:  fiú és leány:  4x100 m, 4x400 m  

            fiú:  4x1500 m 

            leány:   4x800 m 

Junior:  férfi és női : 4x100 m, 4x400 m 

            férfi:   4x1500 

    női:   4x800 

Felnőtt:  férfi és női:  4x200 m, 4x800 m  

 

Egyebek: 

 Egy egyesületből ugyan abban a korosztályban versenyszámonként több váltó is indítható. 

 Az előfutamhoz képest a döntőbeli összeállítás változhat, de csak benevezett versenyzőt 

lehet a döntőben becserélni. 

 Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezők felelősséget nem vállalnak. 
 

Korlátozások: 

 Újonc versenyző csak saját korosztályában versenyezhet. 

 A serdülő, ifjúsági és junior korú versenyzők - a rájuk vonatkozó versenyeztetési szabályok 
betartása mellett - magasabb korcsoportban is rajthoz állhatnak, de azonos versenyszámban 

csak egy korosztályban indulhatnak. 

 Serdülő, ifjúsági és junior korú versenyző csak két versenyszámban indulhat, de ha 4x300 

m- es váltónál hosszabb, akkor csak egy versenyszám lehet. 

 A felnőtt váltókban maximum két fiatal korú (serdülő; U18 vagy U20) versenyző indulhat. 
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Váltó OB 

ID Ő R E N D 
 

12,00 4x100 m fiú újonc   ief. 

12,10  4x100 m leány újonc   ief. 

12,20  4x100 m fiú serdülő   ief. 

12,30  4x100 m leány serdülő  ief. 

12,40  4x100 m fiú ifjúsági   ief. 

12,50  4x100 m leány ifjúsági  ief. 

13,00  4x100 m férfi junior   ief. 

13,10  4x100 m női junior   ief. 

13,20  4x100 m fiú újonc   Döntő  

13,30  4x100 m leány újonc   Döntő  

13,40  4x100 m fiú serdülő   Döntő (B-A) 

13,50  4x100 m leány serdülő  Döntő (B-A) 

14,00  4x100 m fiú ifjúsági   Döntő  

14,05  4x100 m leány ifjúsági  Döntő  

14,15  4x100 m férfi junior   Döntő  

14,20  4x100 m női junior   Döntő  

14,30 4x600 m fiú újonc   if. 

14,45 4x600 m leány újonc   if. 

15,00 4x200 m férfi felnőtt   if. 

15,10 4x200 m női felnőtt   if. 

15,20 4x800 m fiú serdül   if. 

15,35  4x800 m leány serdülő  if. 

15,50  4x800 m leány ifjúsági  if. 

16,05  4x800 m női junior   if. 

16,15 4x400 m férfi junior   if. 

16,25 4x400 m női junior   if. 

16,35 4x1500 m férfi junior  if. 

16,55 4x1500 m fiú ifjúsági  if. 

17,15  4x300 m fiúserdülő   if. 

17,25  4x300 m leány serdülő  if. 

17,35  4x400 m fiú ifjúsági   if. 

17,45 4x400 m leány ifjúsági  if. 

17,55 4x800 m női felnőtt   if. 

18,10 4x800 m férfi felnőtt   if. 

 

Az időrend a nevezések ismeretében módosulhat, a változást a honlapon közzé tesszük. 

 

A váltók csak a leadott csapatösszeállítás sorrendjében futhatnak! 
.. 


