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Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos
Atlétikai Bajnokság
**Versenykiírás**
A verseny célja:
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség által 2014/2015-ben meghirdetett egyetemi –
főiskolai országos atlétikai bajnokság célja, hogy eldöntse „Magyarország 2014/2015. tanévi
Egyetemi-és Főiskolai Bajnoka” címeket, a hallgatók körében népszerűsítse a sportágat,
elősegítse a további nemzetközi versenyekre történő kiválasztást.
A verseny helyszínei:
Dr. Koltai Jenő Sportközpont TF, 1123 Budapest Csörsz utca 2-4.,
BOK déli Atlétika pálya, dobó fészer
A verseny időpontja: 2015.május 30-31.
A verseny rendezői: Testnevelési Egyetem
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség
Magyar Atlétikai Szövetség
A verseny védnökei: Prof. Dr. Kiss Ádám - MEFS elnöke
Gyulai Miklós - Magyar Atlétikai Szövetség elnöke
Mocsai Lajos - Testnevelési Egyetem rektora

Szervezőbizottság:
Elnöke:

Szalma László

Versenybíróság:
Versenybíróság elnöke:

Dr. Albert Albert

Titkár:

Maracskó Lilla

Résztvevők:
A MEFOB versenykiírása alapján:
Az államilag elismert diplomát adó, felsőoktatási intézmények képviseletében azok a
hallgatók vehetnek részt, akik legalább négy féléves, oklevelet adó képzésben, illetve
iskolarendszerű képzésben vesznek részt a verseny időpontjában, továbbá, akiknek a nevező
felsőoktatási intézményben szerzett végbizonyítványuk a 2014. évben kelt. A MEFS
versenykiírása 1/1.3. pontja alapján a versenyen azok a sportolók vehetnek részt, akik az 1.2.
pontnak megfelelő felsőoktatási intézményben, a verseny időpontjában:
az adott félévre a nevező intézménybe iratkozott (nappali, levelezős, esti távoktatásban, illetve
doktorandus képzésben résztvevő) hallgatói, állampolgárságra és életkorra tekintet nélkül;
atlétika sportágban meghatározott érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek.
Igazolás:
A beérkező sportolók indulási jogosultságát és a kísérők létszámát a Versenybíróság ellenőrzi.
Ennek során a csapatvezetők:
a nevezés alapján diákigazolvánnyal és személyi igazolvánnyal igazolják (az első
versenyszám előtt) a részt vevő sportolók személyazonosságát és a felsőoktatási
státusát, továbbá - bemutatják az érvényes orvosi igazolást,
igazolják a regisztrációs díj kötelezettség teljesítését,
az ellenőrzött sportolók és kísérők az adott versenyre érvényes rajtengedélyt kapnak.
Díjazás:
„Magyarország 2014/2015. tanév Egyetemi - Főiskolai Bajnoka”cím.
Minden versenyszám 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül. Az összetett pontversenyt
megnyerő felsőoktatási intézmény serlegdíjazásban részesül. 1-6. helyezett részesül
pontozásban a MEFS szabályzata szerint.
Helyezések eldöntése:

Magyar Atlétikai Szövetség sportági szabályai szerint.

Költségek:
A MEFOB döntő rendezési költségeit a MEFS biztosítja, a részvételi költségeket a résztvevő
egyetemek, főiskolák viselik.

Egyéb fontos tudnivalók:
Minden olyan kérdésben, amelyben ez a versenykiírás nem rendelkezik, a MEFOB
versenykiírás és a MASZ versenyszabályai a mérvadóak.
Öltözési lehetőség:
Dr. Koltai Jenő Sportközpont öltözőiben. Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezők
nem vállalnak felelősséget.
Parkolási lehetőség:
A Kongresszusi Központ parkolójában (1123, Bp. Jagelló út 1-3) lehetséges.
Jelentkezés: Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.
A jelentkezéseket 90 perccel a rajt előtt lezárjuk, ezután beérkező jelentkezéseket már
nem áll módunkban elfogadni.
Call-room (bevezető hely): A versenyszám kezdete előtt futószámoknál 20 perccel, az
ügyességi és gátfutó számoknál 30 perccel, a rúdugrásnál 50 perccel, a füves pályán
felállított bevezető helyről történik. A call-roomba késve érkező versenyzők a
versenyben nem vehetnek részt!
A váltók összeállítását 90 perccel a rajt előtt kell megadni a jelentkeztetési helyen.
Saját dobó szer használata hitelesítés után megengedett. A szereket 1 órával a versenyszám
kezdete előtt le kell hitelesíteni. A műanyag pályán 9 mm-nél hosszabb szögű cipő nem
használható. A versenyzők csak saját illetve egyesületi vagy iskolai felszerelésben
versenyezhetnek. (válogatott felszerelésben nem állhatnak rajthoz).
Bemelegítés:
Bemelegítésre a versenypályák nem használhatóak. A szervezők erre a versenypályán kívüli
szabad területeket és a kispályák szabad területeit biztosítják. A műfüves pályákon a szöges
cipő használat szigorúan tilos.
A futószámoknál A és B döntő kerül megrendezésre.

Nevezés nem felsőoktatási intézményekben tanulók részére:
A MASZ honlapon található nevezési lap elküldésével a: mefob2015@gmail.com e-mail
címre.
Nevezési díj:
1500 Ft/fő/versenyszám,
3000 Ft/csapat váltószámok esetén
Nevezési határidő: május 21.

Ezt követően május 25-én tesszük fel a MASZ honlapra az elfogadott nevezések listáját.
Alapvetően ez egy főiskolai-egyetemi bajnokság ezért a nem felsőoktatási intézmények
versenyzői létszámát oly módon tesszük lehetővé, hogy, maximum 1 plusz futamot indítunk a
futó számoknál, az ügyességi versenyszámoknál pedig 3 kísérletre van lehetőség.
Nevezés és nevezési határidő:
elektronikus úton: mefob2015@gmail.com email címen
május 21. csütörtök 24.00-ig.
Nevezés felsőoktatási intézmény hallgatóinak:
KIZÁRÓLAG A KIÍRÁS ALJÁN TALÁLHATÓ NEVEZÉSI LAPPAL
A regisztrációs díj 500 Ft/fő befizetési határideje: 2014. május 18. (átutalással a MEFS
K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402166-21624810-00000000számlájára a számlázási cím,
befizető neve, résztvevők létszáma pontos megadásával).
A verseny helyszínén, illetve a nevezési határidőt követően 1000,- Ft/fő regisztrációs díjat
kell fizetni.
A MEFS Elnökség döntése értelmében valamennyi MEFS rendezvény automatikusan
csatlakozik a SportPONT programhoz. Ennek keretében a regisztráció alkalmával az
alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, intézmény, diákigazolvány szám, születési
dátum. A rendező fenti adatokat a versenyt követően átadja a MEFS-nek.
A kalapácsvető számok a KSI dobó pályán kerülnek megrendezésre.
Kezdőmagasságok és magasság emelések:
A helyszínen kerülnek megállapításra a versenybíróság elnöke által.

Egyéb információ: Lohn Angéla, angela@lohn.hu, 0630/2025065

A szállásról és étkezésről egyéni megrendelés alapján minden intézmény és sportoló maga
gondoskodik.
Szálláslehetőség (tájékoztató jellegű) :
1. Hotel Bara
Budapest, XI., Hegyalja út 34-36.
sales@hotelbara.hu
2. Hunguest Hotel Griff
Budapest, XI., Bartók Béla út 152.
3. Adagio Hostel
Budapest, VI., Andrássy út 53.
adagiohostel@gmail.com
4. Jagello Hotel Budapest
Budapest, XII., Jagello út 38.
sales@jagellobusinesshotel.hu
Étkezési lehetőség:
TF étterem: 1123 Bp. Alkotás utca 44. tfetterem@tf.hu,
reggeli: 1090 Ft
ebéd: 1690-1790 Ft
vacsora: 1590 Ft
Étkezési szándék leadása legkésőbb máj. 22-ig -MEFOB étkezés- tárgy feltüntetésével a fent
említett email címre.
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Május 30. szombat
Versenyszám
10 km ffi gyaloglás
100 m ffi (10 próba)
Távolugrás ffi (10 próba)
Kalapácsvetés női
Súlylökés ffi (10 próba)
Magasugrás ffi (10 próba)
100 m gát női (7 próba)
Rúdugrás női
Kalapácsvetés ffi
100 m gát női ief.
Gerelyhajítás női
Távolugrás ffi
110 m gát ffi ief.
100 m női ief.
100 m ffi ief.
Magasugrás (7 próba)
100 m gát női döntő B-A
Rúdugrás ffi
110 m gát ffi döntő B-A
Súlylökés női
100 m női döntő B-A
100 m ffi döntő B-A
Súlylökés női (7 próba)
400 m női if.
Gerelyhajítás ffi
Távolugrás női
400 m ffi if.
400 m ffi (10 próba)
1500 m női if.
1500 m ffi if.
200 m (7 próba)
3000 m akadály női if.
3000 m akadály ffi if.
4x100 m női if.
4x100 m ffi if.

Időpont
9:00
9:00
9:30
9:35
10:30
10:30
11:00
11:10
11:30
11:30
11:50
11:50
12:00
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
13:00
13:00
13:10
13:20
13:40
13:50
14:00
14:20
14:30
16:00

Május 31. vasárnap
Versenyszám
5 km női gyaloglás
Diszkoszvetés női
Távolugrás női (7 próba)
110 m gát ffi (10 próba)
Hármasugrás női
Diszkoszvetés ffi (10 próba)
200 m női ief.
200 m ffi ief.
400 m gát női if.
Magasugrás női
Gerelyhajítás női (7 próba)
400 m gát ffi if.
Rúdugrás ffi (10 próba)
Hármasugrás ffi
200 m női döntő B-A
200 m ffi döntő B-A
800 m női if.
800 m ffi if.
5000 m női if
Magasugrás ffi
Diszkoszvetés ffi
5000 m ffi if
800 m női (7 próba)
4x400 m női if
4x400 m ffi if
Gerelyhajítás ffi (10 próba)
Súlylökés ffi
1500 m ffi (10 próba)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (MEFOB)
........................TANÉV
EGYÉNI SPORTÁGAK NEVEZÉSI LAPJA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE
...........................................................
sportág
Nevező intézmény neve: …………………………..….................................................................................
…………………………………............................................................................... Kódja*:
A csapatvezető neve: ........................................................................................................ .......................
Levelezési címe:............................................................................................................................ ............
telefon:........................................................................ fax:……................................................................
e mail:...................................................................................................................... .................................
Születési idő

Név

Diákigazolvány száma Versenyszám

Aláírás

* A kód az intézmény nevének hivatalos rövidítése
Tájékoztató és adatkezelési nyilatkozat
A SportPont Program (továbbiakban: SPP vagy Program) a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség
(„MEFS”) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája („HÖOK”) által közösen szervezett
felsőoktatási sportprogram.
Az SPP általános célja a hallgatók sportolásra ösztönzése egy jutalmazó, értékelő és nyilvántartó rendszer
segítségével. Az SPP konkrét céljai: (i) a hallgatók által elérhető sportprogramok összegyűjtése országos szinten,
(ii) a hallgatók differenciált, érdeklődésüknek és intézményük elhelyezkedésének megfelelő tájékoztatása a
sportolási lehetőségekről, (iii) a hallgatók sportolási tevékenységének regisztrálása, a teljesítések visszajelzése és
pontozása, (iv) a hallgatók, karok, intézmények közötti pontversenyek követése, (v) a pontgyűjtés után járó
garantált ajándékok nyilvántartása és eljuttatása a hallgatókhoz, (iv) a regisztrált és pontot gyűjtött hallgatók
között díjak és fődíjak kisorsolása és kiosztása. Az SPP mindezeken túl kiemelt szerepet játszik az intézményi
szabadidősporttal kapcsolatos központi támogatások elosztásában és a sportszakmai munka eredményességének
mérésében.
Az SPP-be becsatlakozó MEFOB eseményeken részt vevő hallgatók tehát pontokat szerezhetnek. A pontokat
egyedi dizájnnal ellátott, máshol nem elérhető, ötletes, sportra és a hallgatói életre egyaránt utaló tárgyakra
válthatják be. A rendezvényen szerzett „sportpont” a SportPont Programban történő regisztrálást követően
(www.sportpont.hu) kerül jóváírásra.
MEFOB versenyre történő nevezéssel a fenti táblázatban elhelyezett aláírásával a versenyző hozzájárul ahhoz,
hogy fenti adatai
(i) a rendezvény szervezői a SportPont Program Szervezői részére továbbítsák annak érdekében, hogy a
rendezvényen szerzett „sportpontot” jóvá lehessen írni számára;
(ii)
a rendezvény szervezői kizárólag statisztikai célra felhasználják.
Kelt:..................................................
ph.
A nevezési lapot a versenykiírásban
megadott határidőre és címre kell megküldeni.

a nevező intézmény vezetőjének megbízottja

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (MEFOB)
........................TANÉV
EGYÉNI SPORTÁGAK NEVEZÉSI LAPJA EGYÉNI INDULÓK RÉSZÉRE
...........................................................
sportág
Felsőoktatási intézmény neve: …………………………..….................................................................................
Kódja*:

Név

Születési idő

Diákigazolvány száma Versenyszám

Aláírás

E-mail cím:………………………………………
Telefon:…………………………………………
* A kód az intézmény nevének hivatalos rövidítése
Tájékoztató és adatkezelési nyilatkozat
A SportPont Program (továbbiakban: SPP vagy Program) a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség
(„MEFS”) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája („HÖOK”) által közösen szervezett
felsőoktatási sportprogram.
Az SPP általános célja a hallgatók sportolásra ösztönzése egy jutalmazó, értékelő és nyilvántartó rendszer
segítségével. Az SPP konkrét céljai: (i) a hallgatók által elérhető sportprogramok összegyűjtése országos szinten,
(ii) a hallgatók differenciált, érdeklődésüknek és intézményük elhelyezkedésének megfelelő tájékoztatása a
sportolási lehetőségekről, (iii) a hallgatók sportolási tevékenységének regisztrálása, a teljesítések visszajelzése és
pontozása, (iv) a hallgatók, karok, intézmények közötti pontversenyek követése, (v) a pontgyűjtés után járó
garantált ajándékok nyilvántartása és eljuttatása a hallgatókhoz, (iv) a regisztrált és pontot gyűjtött hallgatók
között díjak és fődíjak kisorsolása és kiosztása. Az SPP mindezeken túl kiemelt szerepet játszik az intézményi
szabadidősporttal kapcsolatos központi támogatások elosztásában és a sportszakmai munka eredményességének
mérésében.
Az SPP-be becsatlakozó MEFOB eseményeken részt vevő hallgatók tehát pontokat szerezhetnek. A pontokat
egyedi dizájnnal ellátott, máshol nem elérhető, ötletes, sportra és a hallgatói életre egyaránt utaló tárgyakra
válthatják be. A rendezvényen szerzett „sportpont” a SportPont Programban történő regisztrálást követően
(www.sportpont.hu) kerül jóváírásra.
MEFOB versenyre történő nevezéssel a fenti táblázatban elhelyezett aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy
fenti adataimat
(i)
a rendezvény szervezői a SportPont Program Szervezői részére továbbítsák annak érdekében, hogy
a rendezvényen szerzett „sportpontot” jóvá lehessen írni számomra;
(ii)
a rendezvény szervezői kizárólag statisztikai célra felhasználják.

Kelt:..................................................

A nevezési lapot a versenykiírásban
megadott határidőre és címre kell megküldeni.

