A Veszprém Megyei Értéktárba került
KÖZTÁRSASÁG KUPA

Versenykiírás
Időpont:
2016. szeptember 27. (kedd)
Helye:
Veszprémi Egyetemi Stadion (Veszprém, Wartha V. u. 3.)
A verseny fővédnökei: Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöke,
Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere,
A verseny védnökei:
Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke
Némedi Lajos, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere,
Szauer István, a Veszprém Megyeközponti Tankerület igazgatója,
Halmay György, a Köznevelési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
Kavalecz Gábor, a Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesületének
elnöke
Matolcsi István, a Veszprém Megyei Diáksport Egyesület elnöke
Németh Attila, a VEDAC ügyvezető igazgatója
Perjés Ákos, a Haribo Hungária Kft. Ügyvezető Igazgatója
A verseny házigazdája: Barták Péterné, a Veszprémi Báthory István Általános Iskola és
Köznevelési Típusú Sportiskola igazgatója
Korosztályok:
2002-es, 2003-as 2004-es, 2005-ös születésű diákok (2006-os 5. osztályos
tanulók)
Verseny résztvevői:
Veszprém megyei és Veszprém városi általános iskolák tanulói
Kapcsolattartó, kérdés esetén hívható:
Kungl József (tel.: +36/30 2043148, +36/20 7774098)
Versenyszámonként és korosztályonként 3 fő képviselheti iskoláját.
Egy versenyző legfeljebb 2 versenyszámban, plusz a váltóban indulhat.
(Több versenyző egyéni indulóként indulhat. Az egyéni versenyzők az iskolák közötti versenyben nem
indulhatnak.)
Versenyszámok:
A rövid távú futásoknál elektromos időmérés lesz, a pontos nevezések a határidőig ezért is
fontosak!





2000 m futás (korosztályok szerinti külön értékelés)
60 m-es futás (2004-ben és 2005-ben születetteknek)
100 m-es futás (2002-ben és 2003-ban születetteknek)
távolugrás (2004-ben és 2005-ben születetteknek  60 cm-es elugró sávból, 2002-ben, 2003-ban
születetteknek  deszkáról 3 kísérlettel)
 magasugrás minden korosztálynak két elugró helyen (a magasugrás kezdésre minden versenyző
érjen oda)
 kislabdahajítás (minden korosztálynak 3 kísérlettel)
 súlylökés (2004-es és 2005-ös születésű fiúk  3 kg, lányok 2 kg; 2002-es és 2003-as születésű
fiúk  4 kg, lányok  3 kg 3 kísérlettel)

 váltófutás (4x100 m-es nemek és korosztályokként külön értékelve) („felfele” lehet
versenyeztetni, vagyis fiatalabb indulhat az idősebbek között a csapatlétszám miatt, de két vagy
több váltóban nem)
 A pontérték 9-7-6-1 pont egyéni 1-8. helyezetteknél, a váltóknál 14-12-11-2 pont az 1-8. helyezett
váltóknál
Jelentkezés, nevezés: Nevezések elektronikus úton, az iskola honlapján 2016. szeptember 20-tól
2016. szeptember 26. reggel 9 óráig.
9 óra után a rendszer nem fogad el nevezést!
Iskola honlapja:
http://www.vpbathory.sulinet.hu
Érdeklődés e-mailben: bathory@vpbathory.sulinet.hu
Az időrend tájékoztató jellegű! A verseny kezdete előtt az indulók pontosítása a versenyirodán.
(Betegség, egyéb miatt. Helyben plusz nevezésre nincs lehetőség!)
A verseny kezdete:
2000 m síkfutás (a futást a legfiatalabb lányok évfolyama kezdi - ha lehet, két évfolyam
együtt fut)
8:25
Kislabdahajítás (egymás után 3 kísérlet)
- Lányok a salakos pályán 2 nekifutóval (kezdi a legfiatalabb 2 korcsoport)
- Fiúk a salakos pályán 2 nekifutóval (kezdi a legfiatalabb 2 korcsoport)
(Aki versenyez a 2000 m futásban és a kislabdahajításban is, az menjen előbb a 2000 m futásra.)
9:00
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ (Előtte 5 perccel felállás iskolánként. Akik nem
versenyeznek, a célegyenes 4-8 pályáján.)
Közben a 2000 m futások (1-4 pályán)
9:50
Minden rövid futás a célegyenesben, ELEKTROMOS időméréssel.
A 60 m futást a legfiatalabb lányokkal kezdjük-100 m-en időfutamok után 8-as döntőket
rendezünk a célegyenesben (8 pályán).
10:30 Fiú magasugrás - két szivacsra (1. szivacs: 2002-2003-as fiúk, 2. szivacs: 2004-es és 2005ös fiúk. A magasugrás kezdésre minden versenyző érjen oda)
Fiú és leány súlylökés - 2 pályán, INDULÓKTÓL FÜGGŐEN /a fiatalabbak kezdik/
Leány távolugrás (3 kísérlet) – /a fiatalabb két korosztálytól kezdve északi irányban, külön
értékelve/
Az idősebb két korosztály /déli irányban, külön értékelve/
12:00 100 m-es, 60 m-es döntők - lányok, fiúk (a célegyenesben a lányok kezdenek)
12:20 Leány magasugrás (1. szivacsra az idősebb lányok, 2. szivacsra a fiatalabb lányok.
A magasugrás kezdésre minden versenyző érjen oda)
Fiú távolugrás (3 kísérlet) –
a fiatalabb két korosztály /északi irányba/
az idősebb két korosztály /déli irányba/
14:00 4 x 100 m-es váltófutások – lányok, fiúk (kezdik a legfiatalabb lányok)
8:20

AZ EGYÉNI SZÁMOK EREDMÉNYHIRDETÉSE KÖZVETLENÜL A VERSENYSZÁM
UTÁN TÖRTÉNIK.
Az iskolák közötti verseny eredményhirdetése a versenyzők létszámától függően a verseny
végeztével történik.
15:00

PONTVERSENY MEGYEI EREDMÉNYHIRDETÉSE jó időben kint a pályán.

A városi eredmények hirdetése a BÁTHORY ISKOLÁBAN lesz 2016. szeptember 28-án, 10:00
órakor.
Díjazás:
A Köztársaság Kupa 1-3. helyezettje érem díjazásban részesül.
Veszprém megye és Veszprém város legeredményesebb 1-3. helyezett iskolái
serlegdíjazásban részesülnek.

