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BUDAPEST SERDÜLŐ ÉS ÚJONC BAJNOKSÁG 

MEGHÍVÁSOS IFJÚSÁGI TÍZPRÓBA VERSENY 
2015.  június 27. 

 
Helyszín:  Budapest, IKARUS BSE Atlétikai pálya  
 H-1165 Budapest, Bátony u. 1-33. 
 

Rendező:            Budapesti Atlétikai Szövetség 
                1053 Budapest, Curia u. 3. Tel: 06 1 266-4125 
                e-mail: bpatletika@gmail.com, honlap: www.bpatletika.hu 
 

Versenybíróság elnöke:    Horváth István        Vezetőbíró:   Rózsa István 
Serdülő versenyszámok: 
Fiúk:  100 gát, 100 m, 800 m, 3000 m, 5000 gyal., 4x100m megh., magas, távol, súly, gerely 
Lányok:  80 gát, 100 m, 800 m, 3000 m, 3000 gyal.,4x100m megh., magas, távol, súly, gerely 
  
Újonc versenyszámok: 
Fiúk:   80 gát, 80 m, 600 m, 2000 m, 3000 gyal.,4x100m megh., távol, magas, súly, gerely 
Leányok:  80 gát 80 m, 600 m, 2000 m, 3000 gyal.,4x100m megh. távol, magas,  súly, gerely 

 
Verseny résztvevői: 

A szakosztályok által benevezett, a  MASZ MIR adatbázisában 
érvényes versenyengedéllyel rendelkező serdülő és újonc versenyzők.  

 

NEVEZÉS: 
Előnevezés: június 24.  
Nevezéseket kérjük a bpatletika2@gmail.com e-mail címre elküldeni, a MASZ által 
rendszeresített nevezési lapon, nevezési határidő 2015. június 24-ig. 
A meghívásos tízpróba versenyre a tomhauser.istvan66@gmail.com  címen lehet 
nevezni, előzetes egyeztetés után: 20/777 4024 
Helyszíni nevezés a versenyszám kezdete előtt legkésőbb egy órával. 
 

Nevezési díj: 
Előnevezés esetén: 800.-Ft/fő/versenyszám   
Helyszínen:1200.-Ft/fő/versenyszám 
 

Díjazás:  

• A versenyszámok abszolút 1-3 helyezett versenyzői éremdíjazásban részesülnek.   

• A  budapesti versenyzőket külön értékeljük. 

Egyéb: 
• A versenyen csak a versenybíróság által hitelesített szerek használhatók. 

• Időmérés elektromos.  

• Az ugró és dobó számokban korosztályonként 8-as döntőt rendezünk. 

• Bevezetés a futószámokra 15, ügyességi és gátfutó számokra 30 perc 

  versenyszám kezdete előtt. 

• Regisztráció a versenyszámok kezdete előtt 60 perccel. 

• A magasságemelések, kezdőmagasságok a helyszínen kerülnek meghatározásra. 
 

Az öltözőben és a pálya területén szabadon hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk. 
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BUDAPEST SERDÜLŐ ÉS ÚJONC BAJNOKSÁG 

MEGHÍVÁSOS IFJÚSÁGI TÍZPRÓBA VERSENY 
                                   

                                               
      IDŐREND        2015. június 27.    
13:30 100 m ifj. tízpróba fiú ifj.  

13.45 4x100 m váltó megh. leány serdülő, újonc  

13.50 4x100 m váltó megh. fiú serdülő, újonc  

14:00 Távolugrás tízpróba fiú ifj.  

14.15 Távolugrás fiú újonc  

 Gerelyhajítás leány serdülő, újonc 13-14-15 (500g) 

14:30 100 m gát if. fiú serdülő  (84 cm, 13-8,50-10,50) 

 Magasugrás   leány serdülő, újonc 13-14-15  

14:45 80 m gát if. fiú újonc  (76,2 cm, 12-8-12) 

14:55 80 m gát if. leány serdülő  (76,2 cm, 12,5-8-11,5) 

15:00 Távolugrás fiú serdülő  

15:00 Súlylökés ifj. tízpróba  fiú   

15:10 80 m gát if. leány újonc 13 (76,2 cm, 12-7,75-13,75) 

15:15 Súlylökés leány serdülő, újonc 13(2 kg),14-15 (3 kg) 

15:20 100 m ief. fiú  serdülő  

15:40 100 m ief. leány serdülő  

15:50 80 m ief. fiú újonc  

16:00 Gerelyhajítás fiú serdülő, újonc 13 (500g) ,14, 15 (600g) 

16:05 80 m ief. leány újonc  

16:10 Magasugrás ifj. tízpróba  fiú ifj.  

16:20 100 m fiú serdülő döntő 

16:25 100 m leány serdülő döntő 

16:30 80 m fiú újonc döntő 

16:35 80 m leány újonc döntő 

16:40 Távolugrás leány újonc  

16:45 600 m leány újonc  

16:50 Magasugrás   fiú serdülő, újonc 13-14-15  

17:00 Súlylökés fiú serdülő, újonc 13 (3 kg), 14-15 (4kg) 

17:00 600 m if. fiú újonc  

17:15 800 m if. leány serdülő  

17:30 800 m if. fiú serdülő  

17:40 Távolugrás leány serdülő  

17:45 3000 m if. leány serdülő  

18:05 3000 m if. fiú serdülő  

18:20 400m  ifj. tízpróba fiú ifj.  

18:25 2000 m if. fiú újonc  

18:35 2000 m if. leány újonc  

18:50     3000, 5000 m gyalogl.  fiú, leány  serdülő, újonc 
                                
Az időrend tájékoztató jellegű. 
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MEGHÍVÁSOS IFJÚSÁGI TÍZPRÓBA VERSENY 
 
 
IDŐREND    II. nap              2015. június 28.    
       
10:00 110 m gát  tízpróba fiú ifj. (91,4 cm, 13,72-9,14-…) 

10:20 Diszkoszvetés  tízpróba fiú ifj. (1,5 kg) 

10:45 Rúdugrás tízpróba fiú ifj.  

12:15 Gerelyhajítás tízpróba fiú ifj.  (700 g)  

13:00 1500 m tízpróba fiú ifj. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Budapesti Atlétikai Szövetség 

1053 Budapest, Curia u. 3., E-mail:bpatletika@gmail. com, Tel: 061266-4125,www.bpatletika.hu 
 

 


