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SPORT XXI. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS 

GYERMEKBAJNOKSÁG 
Egyéni pályaverseny 

 

A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a gyermek korosztályú atléták 

számára.  

Helyszín: Szekszárd,  Atlétikai Centrum 

Időpont: 2020. október 8. (csütörtök) 1400 

A verseny rendezői: Szekszárdi Sportközpont, Magyar Atlétikai Szövetség, 

Sportélmény Alapítvány       

A versenybíróság elnöke:    Scherer Tamás 

Résztvevők: U13-as korosztály vagyis a 2008-2009-ben születettek. A 

versenyen indulhatnak 2010-ben születettek is, őket a 2009-esekkel együtt 

értékeljük. 

Versenyszámok: 60 méteres síkfutás, 600 méteres síkfutás, kislabdahajítás, 

távolugrás, magasugrás, súlylökés (2kg) csak 2008-asoknak 

Díjazás: az I. – III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. A ’08- asokat és 

a ’09-eseket külön értékeljük. 

Nevezés: A név szerinti nevezéseket október 6.-án 24 óráig kérjük a 

scherer.tamas@sportelmeny.hu címre elküldeni. Nevezési díj nincs! 

Egyéb: 

- egy versenyző legfeljebb két versenyszámban indulhat, 

- a távolugrást 60 cm-es elugró sávból, az elugrás helyétől mérjük 

- kezdő magasság fiúk:100 cm, lányok: 90 cm 

- minden ügyességi versenyszámban (kiv.: magasugrás)  nyolcas 

döntőt rendezünk újabb három kísérlettel 

A COVID-19 járványhelyzet miatt minden résztvevő – versenyző, edző, 

versenybíró, rendező – egészsége érdekében fokozottan kérjük az operatív 

törzs által javasolt megelőző és óvintézkedések betartását. 
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 I d ő r e n d    

 

1400  távolugrás lány 2008 

  súlylökés lány 2008 

  magasugrás fiú 2008-09 

  kislabda hajítás fiú 2008-09  A és B pálya 

1450  60m fiú 2008 ief. (elektromos im.) 

 

1500  60m fiú 2009 ief. (elektromos im.) 

1510  60m lány 2008 ief. (elektromos im.) 

 

1515        távolugrás lány 09 

  60 m lány 2009 ief. (elektromos im.) 

1530  magasugrás lány 2008-09 

  súlylökés fiú 2008 

1550  60 m fiú 2008 döntő  (elektromos im.) 

1600  60 m fiú 2009 döntő  (elektromos im.) 

1605  60 m lány 2008 döntő  (elektromos im.) 

1610  60 m lány 2009 döntő  (elektromos im.) 

1630     távolugrás fiú 2008 A pálya 

            távolugrás fiú 2009 B pálya 

  kislabdahajítás lány 2008-09 A és B pálya 

  600 méter fiú 2008  (elektromos im.) 

1640 600 méter fiú 2009  (elektromos im.) 

1650 600 méter lány 2008  (elektromos im.) 

1700 600 méter lány 2009  (elektromos im.) 

 eredményhirdetés folyamatosan 


