
 
 

              

 

 

BUDAPEST NEMZETKÖZI NYÍLT FELNŐTT BAJNOKSÁG  

BUDAPEST OPEN - Schulek Ágoston Emlékverseny 

Szuper Liga, U20 és U18 Magyar Liga Verseny 

 

2021.május 22-23. 
 

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, www.bpatletika.hu 
 

Elnök:   Kerner Péter 

Elnökhelyettes: Rózsa István 
Technika:  Ferenczy Zsuzsanna 

Titkár:   Lohn Angéla, Hubacsek Dóra     
 
 

Szuper Liga és Budapest Felnőtt Bajnokság versenyszámok: 

 

Férfi:  100 m, 200m, 400m, 800m, 1500 m, 3000m, 110 gát, 400m gát, 2000 m akadály, távolugrás, 
  magasugrás, hármasugrás, rúd, súly, diszkosz, kalapács (Vörös Sándor Emlékverseny), gerelyhajítás 
 

Női:  100m, 200m, 400m, 800m,1500 m, 3000m, 100m gát, 400m gát, 2000m akadály, távolugrás,  

  magasugrás, hármasugrás, rúd, súly, diszkosz, kalapács, gerelyhajítás 
 

U20 Liga és nyílt versenyszámok: 

Férfi:  110 m gát L, súly 
  

U18 Liga és nyílt versenyszámok: 
Férfiak:  110 gát L, 400m (Majercsik Mihály Emlékverseny),400 m gát, súly 
              

U16 nyílt versenyszámok:  

Fiúk:  300m, súly, diszkosz, kalapács, gerely 
Lányok: 300m, súly, diszkosz, kalapács, gerely 

 
Résztvevők: 

Érvényes versenyengedéllyel rendelkező felnőtt, U20, U18 és U16 korosztályú versenyzők. 

A Budapest Open és Budapest Bajnokság résztvevői hazai és külföldi versenyzők, akik az indulási  
feltételeknek megfelelnek, rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel.  

 
A korosztályos Ligák és a Szuper Liga indulási feltételei a Ligák általános szabályzatában a MASZ 

honlapján megtalálhatóak.  

A Budapest Bajnokság értékelésébe a felnőtt feltételekkel megrendezett versenyszámok indulóit 
vesszük figyelembe. 

 
NEVEZÉS: kizárólag előnevezéssel a MIR rendszerben. 

 

On-line nevezés indul:  2021.05.07. 00:00 

On-line nevezés zárul:  2021.05.17. 23:59 
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Nevezési díj: 

 
Szuper Liga:  2000,-Ft/fő/versenyszám   U20 Liga: 1400.-Ft/fő/versenyszám 

U18 Liga: 1200.-Ft/fő/versenyszám   U16 :  1000.-Ft/fő/versenyszám 

 

Figyelem! A versenyen Szuper Liga számokra nevezési szintek lettek megállapítva, mely az Általános 
liga szabályzat táblázatában megtalálhatók! 

 

Díjazás:  A Szuper Liga versenyszámonkénti 1-4. helyezettje – az általános SzL szabályzatnak megfelelően - 

pénzdíjat kap, valamint az eredmények alapján bónusz díjat. 

A Budapest Felnőtt Bajnokság versenyszámainak 1-3. helyezett versenyzői éremdíjazásban 

részesülnek.  

Egyéb: 

 A versenyt a WA által előírt szabályoknak megfelelően bonyolítjuk le.  

 Minden versenyző, aki a „Budapest Open” és Szuper Liga versenyszámokra nevez, felnőtt versenyfeltételekkel 

versenyez. 

 A Budapest Bajnokság eredményhirdetéseit a versenyszámok befejezését követően 1 órán belül megtartjuk. 

 A verseny keretében meghirdetett U20, U18 és U16 versenyszámokra nevezők a korosztályuknak megfelelő 

feltételekkel versenyeznek. 

 A versenyen csak a versenybíróság által hitelesített szerek használhatók. 

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

 24 nevezőnél magasabb létszám esetén a távolugró versenyszámokat két csoportban bonyolítjuk le. 

 Call-room: bevezetés a futószámokra 15, 

ügyességi és gátfutó számokra 20,  

rúdugrásra 50 perccel a versenyszám kezdete előtt. 

 A call-room-ban a megjelenés kötelező, helye: a pálya 100m rajtnál lévő bejáratnál. 

 Jelentkezés: a versenyszámok kezdete előtt 75 perccel lezárul. 

 A magasságemelések, kezdőmagasságok: 
 
Rúdugrás: 

 Szuper Liga női:  280 – 300 - 320 – 340 – 360 – 370 cm +10 cm 

Szuper Liga férfi:  360 – 380 – 400 – 420 – 430 +10 cm 

 
Magasugrás: 
Felnőtt női:   150 – 155 – 160 – 165 – 168 – 171 + 3 cm 

Felnőtt férfi:   175 – 185 – 190 – 193 – 196 cm + 3 cm 

 
    •     Az öltözőben és a pálya területén szabadon hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk. 

            
Versenypályán kívül a maszk használata kötelező! 

 

Az időrend tájékoztató jellegű, a beérkezett nevezéseket követően az időrendet véglegesítjük!  
 

FIGYELEM! A COVID-19 vírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel a verseny zárt kapus, kísérők és szurkolók 

számára a belépés nem engedélyezett. A verseny ideje alatt mindenki köteles ügyelni a 1,5 méteres távolság 

tartására. A verseny területére történő belépéskor továbbra is alapvető elvárás a legszigorúbb higiéniai szabályok 

betartása. Továbbá felhívjuk a figyelmüket a MASZ 7. sz. és 9. sz. elnöki utasításának betartására és betartatására! 

 



 
 

 

BUDAPEST NEMZETKÖZI NYÍLT FELNŐTT BAJNOKSÁG 
BUDAPEST OPEN - Schulek Ágoston Emlékverseny 

Szuper Liga, Junior és Ifjúsági Magyar Liga Verseny 
 

 

 

  IDŐREND     2021. május 22.                    I. nap 

 

13:15 gerelyhajítás leány 500 gr  Nyílt U16   

13:15 kalapácsvetés fiú 4 kg Nyílt U16   

14:15 100 m gát ief.  női (84)13-8,50-10,50 Szuper Liga Bp. Open 

14:25 110 m gát ief. férfi (91) 13,72 – 8,80 -17,08  U18 Liga   

14:35 110 m gát ief. férfi (99) 13,72 – 9,14 – 14,02 U20 Liga   

14:45 kalapácsvetés leány 3 kg Nyílt U16    

14.45 gerelyhajítás fiú 600 gr Nyílt U16    

14:50 110 m gát ief. férfi (106) 13,72-9,14-14,02 Szuper Liga Bp. Open 

14:45 magasugrás női   Szuper Liga Bp. Open 

15:00 távolugrás   férfi   Szuper Liga Bp. Open 

15:10 100 m ief. női   Szuper Liga Bp. Open 

15:35 100 m ief. férfi   Szuper Liga Bp. Open 

16:00 Megnyitó         

16:05 kalapácsvetés női 4 kg Szuper Liga Bp. Open 

16:05 100 m gát  női Döntő (84)     

16:20 110 m gát férfi Döntő (91)     

16:30 110 m gát  férfi Döntő (99)     

16:30 gerelyhajítás női 600 gr Szuper Liga Bp. Open 

15:30 rúdugrás férfi   Szuper Liga Bp. Open 

16:35 110 m gát  férfi Döntő (106)     

16:45 100 m  női Döntő      

16:50 100 m  férfi Döntő      

17:00 távolugrás   női   Szuper Liga Bp. Open 

17:10 800 m if. férfi   Szuper Liga Bp. Open 

17:25 800 m if. női   Szuper Liga Bp. Open 

17:50 200 m if. férfi   Szuper Liga Bp. Open 

18:00 kalapács férfi 7,26 kg 
Szuper Liga 

Vörös Sándor Emlékverseny 
Bp. Open 

18:00 gerelyhajítás férfi 800 gr Szuper Liga Bp. Open 

18:20 200 m if. női   Szuper Liga Bp. Open 

18:40 3000 m if. női   Szuper Liga Bp. Open 

18:55 3000 m if. férfi   Szuper Liga Bp. Open 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BUDAPEST NEMZETKÖZI NYILT FELNŐTT BAJNOKSÁG 

BUDAPEST OPEN - Schulek Ágoston Emlékverseny 

Szuper Liga, U20 és U18 Magyar Liga Verseny 

 

 

 

     IDŐREND      2021. május 23.                II. nap 

 

13:40 súlylökés  leány 3 kg Nyílt U16 

14:00 diszkoszvetés fiú 1 kg Nyílt U16  

14:00 300 m if. fiú   Nyílt U16  

14:30 300 m if. leány   Nyílt U16  

14:35 magasugrás  férfi   Szuper Liga 

14:40 súlylökés fiú 4 kg Nyílt U16  

15:00 diszkoszvetés leány 1 kg Nyílt U16  

15:15 400 m gát if. férfi (84) 45-35-40 Nyílt U18 

15:30 400 m gát if. férfi (91) 45-35-40 Szuper Liga 

15:30 hármasugrás női   Szuper Liga 

15:35 súlylökés férfi 6 kg, 5 kg Nyílt U20 és U18  

15:50 400 m gát if. női (76) 45-35-40 Szuper Liga 

16:00 400 m if. férfi   Szuper Liga 

16:00 rúdugrás női   Szuper Liga 

16:20 diszkoszvetés férfi  2 kg Szuper Liga  

16:20 400 m if. férfi   
 Nyílt U18 

Majercsik Mihály Emlékverseny 

16:35 400 m if. női   Szuper Liga 

16:40 súlylökés női 4 kg Szuper Liga 

16:45 hármasugrás férfi   Szuper Liga 

16:50 1500 m férfi   Szuper Liga 

17:05 1500 m női   Szuper Liga 

17:30 diszkoszvetés női 1 kg Szuper Liga 

17:35 súlylökés férfi 7,26 kg Szuper Liga 

17:35 2000 m akadály if. női 76,2 (18 ak.+5vizesárok) Szuper Liga 

17:50 2000 m akadály if. férfi 91,4 (18 ak.+5 vizesárok) Szuper Liga 

 

       

 
Az időrend tájékoztató jellegű, a beérkezett nevezéseket követően az időrendet véglegesítjük! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 

Alulírott, törvényes képviselő neve:     törvényes képviselő születési helye, ideje:  

törvényes képviselő anyja neve:      törvényes képviselő lakcíme:  

mint a kiskorú, kiskorú neve:      kiskorú születési helye, ideje:  

kiskorú anyja neve:       kiskorú lakcíme:  

kiskorú sportegyesülete:  

 

a továbbiakban „kiskorú” törvényes képviselője büntető- és polgári jogi felelősségem teljes tudatában hozzájárulásomat adom 

ahhoz, hogy kiskorú gyermekem a Budapest Régió Nyílt Bajnokság (2021.04.22) elnevezésű atlétikai versenyen (a továbbiakban: 

Verseny) rajthoz álljon. Az a-i) pontokat a verseny előtt megismertettem vele, melyeket önmagára elfogad.  

a) Versenyen a saját akaratomból és a saját felelősségemre veszek részt;  

 

b) a versenykiírásban foglaltakat, a versenyszervezők és a pályabírók által adott utasításokat maradéktalanul betartom, a fair play 

szellemében versenyzem, tartózkodom az eredmények bármely, meg nem engedett eszközzel történő befolyásolásától, csalástól;  

 

c) Versenyen való részvétel valamennyi feltételének megfelelek, a szükséges versenyengedéllyel és okmányokkal rendelkezem;  

 

d) egészségi állapotom a Versenyen való részvételt lehetővé teszi, mert a Verseny időpontját megelőző két hétben:  

 

 

tüneteket;  

-19) fertőzött személlyel;  

 

-CoV-2 

PCR teszttel.  

 

e) Verseny megkezdésekor sem érzem maga rosszul – nem köhögök, nem folyik az orrom, nem vagyok lázas.  

 

f) Verseny ideje alatt köteles vagyok a COVID-19 vírus okozta járványveszélyre tekintettel az alábbi szabályokat betartani:  

ságtartás a Verseny többi résztvevőjétől mindenkor, amikor erre lehetőségem van;  

 

 

 

sszentés, orrfolyás esetén zsebkendő használata. A használt zsebkendő szemetesbe dobása, utána alapos kézmosás és/vagy 

kézfertőtlenítés.  

 

g) alkohol, dopping- illetve kábítószer befolyása alatt nem állok;  

 

h) a Budapesti  Atlétikai Szövetséggel szemben mindennemű kártérítési igényemről lemondok;  

 

i) tudomásul veszem, hogy a versenypályán kép/hang/videó felvétel is készülhet, amelyen – mint a versenypálya használója – 

szerepelhetek, és ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetek a Magyar Atlétikai Szövetséggel, a Verseny 

szervezőivel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználóival szemben.  

 

Aláírásommal igazolom, hogy a részvételi és használati feltételeket, valamint a jelen nyilatkozatot elolvastam, teljes 

tartalmukat megértettem, tudomásul vettem, minden leírt ponttal teljes mértékben egyetértek, azokat elfogadtam.  

 

 

Kelt: ………………………, 2021……… ………………………………………….  

 

törvényes képviselő aláírása  

Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Budapesti  Atlétikai Szövetség kezelje, és azokat felhasználja jövőbeni 

tájékoztatás céljából, időbeli korlátozás nélkül. Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy adataimat és az adatkezeléshez való 

hozzájárulásomat az adatkezelőnél bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom. A Budapesti Atlétikai Szövetség kijelenti, 

hogy a fent megjelölt személyes adatokat a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapuló felhatalmazás alapján az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli 

 
 


