
MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI JUNIOR (U20) és UTÁNPÓTLÁS (U23) ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA, 

egyben Junior Magyar Liga  

Rendező: Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Miskolci Atlétikai Centrum  

A bajnokság helye és ideje: Miskolc Egyetemváros, Atlétikai Centrum  

 2015. június 27-28. (szombat – vasárnap) 

A bajnokság versenybírósága:  Elnök: Dr. Madarász János 

Elnökhelyettes: Papp János 

Titkár: dr-Tölg-Molnár László 

Technikai helyettes: Majkút Gergely 

A verseny díszvendége: Tábori László, a Kaliforniában élő, volt kiváló atléta, többszörös 

világcsúcstartó középtávfutó.  

A bajnokság résztvevői: a szakosztályok által a nevezési határidőig benevezett, érvényes 

versenyengedéllyel rendelkező versenyzői.    

 U23 korcsoport: 20-21-22 évesek /1993-94-95/  

 Junior korcsoport: 18-19 évesek /1996-97/ 

Nevezés a bajnokságra: dorihubacsek@gmail.com   e-mail címen a MASZ honlapon található egyéni 

nevezési lap kitöltésével. 

Az utánpótlás (U23) és junior (U20) nevezéseket külön lapon kérjük beküldeni!   

Nevezési határidő: 2015. június  17.(szerda) 24:00 óra. Helyszíni nevezést nem lehetséges! 

Amennyiben addig életbe lép a MASZ on-line nevezési rendszere, (melyről a honlapon keresztül 

értesíti a szakosztályokat a MASZ) a határidő módosul a versenyt megelőző hétfő éjfélre.   

 Nevezési díj: Junior: 1000 Ft / versenyszám. 

                         Utánpótlás: 1500 Ft / versenyszám.   

A  MASZ versenyszabályzata értelmében minden esetben a  benevezett versenyszámok után kell 

fizetni a nevezési díjat.  

Nevezési díjfizetés: egyesületenként egy összegben a helyszínen, készpénzben kell befizetni.  

A bajnokság díjazása:  A versenyszámok győztesei elnyeri a: 

„Magyarország 2015. évi Junior, illetve Utánpótlás Bajnoka” címet. 

Az  I - III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 



Az U23 férfi 3000 m-es akadályfutás győztese elnyeri Jeszenszky László emlékére felajánlott 

serleget. 

Az U23 férfi távolugrás győztese elnyeri Pálóczi Gyula emlékére felajánlott serleget. 

 A junior női gerelyhajítás győztese elnyeri Budavári Éva emlékére felajánlott vándorserleg. 

Egyéb:     

Bármely döntőbe került versenyző, ha nem indul el, aznap más versenyszámban már nem állhat 

rajthoz.    

a. Jelentkezés a versenyszámra: A jelentkezéseket 90 perccel a rajt előtt lezárjuk, ezután 

jelentkezéseket nem fogadunk el.  

b. Jelentkezés: A Miskolci Atlétikai Sportcentrum kijelölt helyén.   

c. Gyaloglás:  férfi, női junior gyaloglás összevontan kerül megrendezésre június 27. 

szombaton  

d. Call-room:  (bevezető hely): futószámoknál : 20 perccel, az  

                     ügyességi és gátfutó számoknál:  30 perccel, a  

                                                        rúdugrásnál:  50 perccel, a  

pálya bejáratánál felállított bevezető helyről történik. A call-roomba késve érkező versenyzők 

a versenyben nem vehetnek részt!  

A call - roomban, a megjelenés kötelező!      

e.  Kezdőmagasságok, emelések:  A magasságemeléseket a nevezések ismeretében határozzuk 

meg, és a rajtlistával egy időben a MASZ honlapján feltüntetjük.   

f.  Hármasugró gerendák: női junior és U23 — 9 m, férfi junior és U23 — 11 m    

g. Saját szer használata hitelesítés után megengedett.  A szereket hitelesítésre 2 órával a 

versenyszám kezdete előtt le kell adni a lelátó mögött kialakított szerhitelesítő helynél, 

azokat a versenybíróság szállítja a verseny helyszínére. A versenyszám befejezése után a csak 

a szerhitelesítő helyen lehet visszakapni azokat.   

h.  Bemelegítés: dobók a stadionban a dobó pályán, futók, gátasok a futófolyosón illetve a 

környező sportpályákon.  

i.  Korlátozás: a junior korú versenyzők a két nap alatt maximum három versenyszámban 

indulhatnak. Amennyiben a versenyző 400 m-nél hosszabb futószámban indult, aznap más 

futó versenyszámban már nem indulhat.  

j. A váltók összeállítását 90 perccel a rajt előtt kell megadni a jelentkeztetési helyen.  

k. Öltözési lehetőség: A Miskolci Atlétikai Sportcentrum öltözőiben.   Az öltözőben hagyott 

értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget.  

l. Parkolási lehetőség: A Miskolci Egyetem Testnevelési Tanszék és Létesítményei területén a 

kijelölt parkolókban.   

m. Költségek: a rendezés költségei a rendező szervet terheli, a részvétel költségei a 

résztvevőket. 

 

RENDEZŐSÉG 

 



 

 

 

Ajánlott szállások: 

 Szemere Bertalan Középiskolai Kollégium 

Telefon:  (+36) 46/561-449  Fax:  (+36) 46/562-239 

Email:  kollegium@szemere.sulinet.hu 

Helyszín: Ifjúság útja 16 -20. Miskolc 3529 

 

 

 

FLÓRA PANZIÓ 

3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 35.  

tel./fax: 06-46/422-187  

E-mail: info@florapanzio.hu 

 
Magánszállások, Vendégszobák,  Panziók, Hotelek, 
Miskolc-Tapolca egész területén találhatóak. 
 
 
Étkezés:  

Miskolci Egyetem Étterme 
UniPlaza - menza 
3515 Miskolc Egyetem út. 

 

 

http://miskolc.hu/elerhetoseg/szemere-bertalan-kozepiskolai-kollegium
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