BUDAPEST NYÍLT FEDETT- PÁLYÁS BAJNOKSÁGA
Szenior és serdülő-gyermek versenyszámokkal kiegészítve.

2013. január 26. (szombat)
Verseny célja: Budapest bajnoki címek eldöntése és fedett-pályás versenyalkalom biztosítása.
Helyszín: Budapest, SYMA Sport és Rendezvénycsarnok
Rendező: Budapesti Atlétikai Szövetség
Versenybíróság:
Elnök:
Elnökhelyettes:
Technikai helyettes:
Titkár:

Gál László
Rózsa István
Ferenczy Zsuzsanna
Juhász Sándor

Versenyzési feltételek:
• Résztvevők a Budapesti, vidéki, külföldi szakosztályok felnőtt versenyzői, de megengedett a 15
éves kortól (1998) a részvétel, ahol ezt a versenyszabályzat szerinti versenyfeltételek lehetővé
teszik.
• Érvényes versenyengedély és sportorvosi igazolás feltétele a versenyen való részvételnek.
• Budapest bajnokság nyílt, csak felnőtt versenyszámokban hirdetünk bajnokokat.
Nevezés:
Előnevezési határidő: 2013. január 23.

E-mail: bpatletika2@gmail.com

A gátfutásnál és a súlylökésnél kérjük megjelölni a korcsoportot (felnőtt, junior vagy ifjúsági)!

Nevezési díj:
Budapesti egyesületek:
Vidéki egyesületek:
Serdülő versenyszámban indulók:
Gyermek versenyszámban indulók:
Szenior és helyszíni nevezés:

1300.-Ft/fő/versenyszám
1500.-Ft/fő/versenyszám
1000.-Ft/fő/versenyszám /helyszínen 1500.-Ft
500.-Ft/fő/versenyszám/ helyszínen 800.-Ft
2000.-Ft/fő/versenyszám

Előnevezettek helyszíni regisztrációja kötelező, a nevezési díj befizetésével együtt.
Nevezés, jelentkezés a versenyszámok kezdete előtt legkésőbb 75 perccel.

Díjazás: A Felnőtt Fedett-pályás Budapest bajnokság versenyszámainak I-III.
helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.
Egyéb:
• A nyílt Budapest bajnokságon a felnőtt versenyzőkkel együtt összevontan értékeljük
a junior és ifjúsági versenyzőket, kivétel a junior és ifi. súlylökés és gátfutás, ahol a
versenyzőknek biztosítjuk az eltérő szerekkel való versenyzést.
• Az időmérés gépi.
• 60 m síkfutás versenyszámban „A”és”B” döntőt tartunk.
• A magasugrás versenyszáma A és B pályán zajlik, a versenyzők kezdési
magasságának figyelembevételével.
• Magasság emelések a helyszínen kerülnek meghatározásra.
• Távolugrás és hármasugrás versenyszámban a selejtező abszolút legjobb
8 eredményt elért versenyző részére tartunk döntőt.
• Ügyességi versenyszámokban a nagy létszám indulása esetén a versenybíróság elnöke külön
melegítési lehetőséget biztosíthat.
• Az öltözőben és a pályán hagyott tárgyakért a rendezőség nem vállal felelősséget.
• Öltözés SYMA csarnok öltözőiben.
Információ:
Budapesti Atlétikai Szövetség, 1053 Budapest, Curia u. 3. www.bpatletika.hu, e-mail: info@bpatletika.hu
Tel:+36 1 266-4125, +36 1 266-8028
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IDŐREND
9:30 5000m gyaloglás
3000m gyaloglás
10:00 Rúdugrás
10.00 60 m
10:10 60 m
10:20 1000 m
10:25 1000 m
10:45 Távolugrás
Súlylökés
10:50 60 m gát
11:00 60 m gát
11:15 60 m gát
11:30 60 m gát
11:45 60 m gát
12:00 60 m
12:35 60 m gát
Súlylökés
Súlylökés
13:00 60 m gát
13:30 60 m
13:40 Rúdugrás
Távolugrás
14:10 60 m
14:15 60 m
14:25 200 m
14:30 Magasugrás
15:00 200 m
15:45 800 m
16:00 800 m
Hármasugrás
Súlylökés
16:20 3000 m
Magasugrás
16:35 3000 m
16:50 400 m
17:15 400 m
Hármasugrás

férfi
női
női
leány
fiú
ffi.
női
női
női
női
női
ffi.
ffi.
ffi.
női
női
ffi.
ffi.
ffi.
ffi.
ffi.
ffi.
női
ffi.
női
női
ffi.
női
ffi.
női
ffi., női
női
ffi.
ffi.
női
ffi.
ffi.

if.
if.

ief.
ief.
ief.
ief.
ief.
ief.
döntő "A"

döntő "A"
ief.

döntő A,B
döntő A,B
if.
if.
if.
if.

if.
if.
if.
if.
if.

feln,szenior
feln,szenior
feln,jun, ifi.
gyermek
gyermek
serdülő (13-15)
serdülő (13-15)
feln,jun, ifi.
ifi.,serd., szenior
felnőtt
ifjúsági
felnőtt
jun.
ifjúsági
feln,jun, ifi.,szenior
felnőtt, ifi.
jun, ifi.
szenior, serdülő
felnőtt, jun, ifi.
feln,jun,ifi,szenior
feln,jun, ifi.+szenior
feln,jun, ifi.

(4kg, 3 kg)
( 84 ) 13-8,5
(76) 13-8,5
(106 )13,72-9.14
(99) 13,72-9.14
(91) 13,72-8,8

(7,26kg, 6kg, 5kg)
4kg

feln,jun,ifi.+szenior
feln,jun, ifi.
( A és B pálya )
feln,jun,ifi.+szenior
feln,jun,ifi.+szenior
feln,jun,ifi.+szenior
feln,jun, ifi.
feln,
feln,jun, ifi.
feln,jun, ifi.
( A és B pálya )
feln,jun, ifi.
feln,jun, ifi.
feln,jun, ifi.
feln,jun, ifi.

17:45 Turbo Jav
fiú,lány
9-10-11-12 éves gyermek
17:45 1500 m
női
if.
feln,jun, ifi.
17:55 1500 m
ffi.
if.
feln,jun, ifi.
Az időrend tájékoztató jellegű, jelentkezések figyelembevételével módosíthatjuk.

