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AATTLLÉÉTTIIKKAA  

 

 
A verseny célja: Az ország különböző területein élő katolikus iskolás diákok számára 
lehetőséget biztosítani, hogy összemérjék tudásukat az atlétika versenyszámaiban. 
A verseny rendezője: A KIDS megbízásából a Budapesti Atlétikai Szövetség. 
A verseny helye: A Budapesti Honvéd Sportegyesület Tüzér utcai sporttelepe – 1138 
Budapest, Dózsa György út 53. (Bejárat a Tüzér utca felől) 
A verseny ideje: 2014. április 26 (szombat) 9:30 órától 
Díjazás: Az I-III helyezettek érem a csapatversenyek résztvevői érem, és oklevéldíjazásban 
részesülnek. 
Költségek: A verseny rendezési költségeit a KIDS biztosítja, a résztvevőket terhelik az 
utazási költségek. A szövetség tagszervezetinek részvétele díjtalan, ha a tagdíjat megfizették 
április 15-ig. Azon iskolák diákjainak, akik még nem tagjai a KIDS-nek nevezési díjat kell 
fizetniük, 2.500 forint/tanuló, melyet kérünk a szövetség számlájára átutalni a fenti határidőig, 
megjelölve, hogy a számlát, vagy bizonylatot kinek postázza a KIDS. 
Nevezés: Nevezni a KIDS honlapján található nevezési lapon lehet – atlétika, nevezés – 
melyet el kell küldeni a kat.diaksport93@gmail.com elektronikus levélcímre. 
Nevezési határidő: 2014. április 22. (kedd) 18 óra. A nevezési határidőn túli nevezéseket 
nem tudjuk elfogadni és helyszíni nevezés nincs!!! 
Óvás: 5.000 forint óvási díj ellenében a versenyszám befejezését követő 15 percen belül. Az 
óvás helyessége esetén az óvási díj visszaadásra kerül. 
Figyelem! A versenyszámok csak abban az esetben kerülnek megrendezésre, ha legalább 6 fő 
egyéni induló 3 különböző iskolát képviselve és csapatban 3 különböző iskolai csapat nevez 
és megkezdi a versenyt. 
 
Egyebek: 

1. 1 iskola 1 versenyszámban, az I. korcsoportban nemenként 4, a II. és III. 
korcsoportban nemenként legfeljebb 6 versenyzőt nevezhet. 

2. Az atlétikai váltószámokban 1 iskola 1 korcsoportban nemenként 1 váltót 
nevezhet. 

3. Amennyiben egy, egyéni versenyszámra nevezett versenyző a verseny előtt 
megbetegszik, és ezért nem tud indulni, a csapatvezető azt orvosi igazolással a 
verseny előtt legkésőbb 1 órával igazolja a versenybíróságnál. Helyére más 
versenyző nevezhető. 

4. Egységes igazolás: szabályosan, érvényes diákigazolvánnyal, TAJ kártya 
másolattal, az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója és 
orvos által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni összesítő névsorral. 

5. Az összesítő névsorról a csapatok, maguk gondoskodnak! (letölthető) A fenti 
dokumentumok hiányában a versenyző nem vehet részt az adott sportág versenyén. 
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VVeerrsseennyysszzáámmookk::   

 
I. korcsoport: (leányok és fiúk) 
 Összetett egyéni versenyszámok: 

40 m, 
Kislabdahajítás, 
Távolugrás, (60 cm sávból) 

 
II. korcsoport: (leányok és fiúk) 
 Összetett egyéni és csapatverseny versenyszámai: 

60 m, 
Kislabdahajítás, 
Távolugrás, (60 cm sávból) 

Csapatösszeállítás: a csapat 6 főből áll, 5 fő eredménye számít, mint 
csapateredmény. 

 
III. korcsoport: (leányok és fiúk) 
 Összetett egyéni és csapatverseny versenyszámai: 
 60 m 
 Kislabdahajítás 
 Távolugrás (60 cm sávból) 
 600 m (leányok) 800 m (fiúk) 

Csapatösszeállítás: a csapat 6 főből áll, 5 fő eredménye számít, mint 
csapateredmény. 

 
 
 

IV-VI. korcsoport 

 
IV. korcsoport: 

Egyéni versenyek versenyszámai: 
 Fiúk Lányok 
 100 m 100 m 
 400 m 400 m 
 1500 m 800 m 
 Magasugrás Magasugrás 
 Távolugrás Távolugrás 
 Kislabdahajítás Kislabdahajítás 
 
Váltóverseny: 4 X 400 méter, melybe nevezhető III. korcsoportos versenyző is! 
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V. korcsoport: 

Egyéni verseny versenyszámai: 
 Fiú Lány 
 100 m 100 m 
 400 m 400 m 
 1500 m 800 m 
 Magasugrás Magasugrás 
 Távolugrás Távolugrás 
 Súlylökés (5 kg) Súlylökés (4 kg) 
 
VI. Korcsoport: 

Egyéni verseny versenyszámai: 
 Fiú Lány 
 100 m 100 m 
 400 m 400 m 
 3000 m 1500 m 
 Magasugrás Magasugrás 
 Távolugrás Távolugrás 
 Súlylökés (6 kg) Súlylökés (4 kg) 
 
Váltóverseny: Svédváltó V-VI. kcs. összevontan 100 m – 200 m – 300 m – 400 m 
 
Egyebek a IV, V. és VI. korcsoportokra vonatkozóan: 
 

1. 1 iskola 1 versenyszámban, korcsoportonként és nemenként legfeljebb 4 
versenyzőt nevezhet. 

2. Az atlétikai váltószámokban 1 iskola 1 korcsoportban nemenként 2 váltót 
nevezhet. 

3. 1 versenyző 3 egyéni versenyszámban és 1 váltóban szerepelhet. (Újítás, eltér a 
korábbi általános versenykiírástól!) 

4. Amennyiben egy, egyéni versenyszámra nevezett versenyző a verseny előtt 
megbetegszik, és ezért nem tud indulni, a csapatvezető azt orvosi igazolással a 
verseny előtt legkésőbb 1 órával igazolja a versenybíróságnál. Helyére más 
versenyző nevezhető. 

5. Egységes igazolás: szabályosan, érvényes diákigazolvánnyal, TAJ kártya 
másolattal, az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója és 
orvos által aláírt és pecséttel ellátott, egyéni összesítő névsorral. 

6. Az összesítő névsorról a csapatok, maguk gondoskodnak! (letölthető) 
7. A fenti dokumentumok hiányában a versenyző nem vehet részt az adott sportág 

versenyén. 
 
 
Budapest, 2014. április 07. 
 
 
 
 Szlatényi György Magó Kinga 
 főtitkár szakmai alelnök 


