
Református Középiskolák 

XVIII. Nemzetközi Atlétikai Találkozója 

VERSENYKIÍRÁS 
1. A verseny célja: 

• Az egykori református középiskolai atlétikai hagyományok ápolása, országos és nemzetközi 

verseny megrendezése, megalapozva a rendszeres versenyzés lehetőségét.  
• A református középiskolákban folyó eredményes atlétikai munka segítése, lemérése.  
• Kapcsolat erősítése külhoni református középiskolákkal. 
• Kapcsolat kiépítése a régió felekezeti középiskoláival. 

2. A verseny rendezője:     a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 
Lebonyolítója:         Hajdú-Bihar Megyei Atlétikai Szövetség 

Versenybíróság:     
                Elnöke:                    Benéné Lipcsey Irén 
                Elnökhelyettes:                Német Károly 
                Technikai igazgató:     Giczei Csaba 
                Titkára:                     Németh Botond 
3. A verseny időpontja és helye:   2021. október 09. (szombat) 10:00 

      Gyulai István Atlétikai Stadion     

      Debrecen, Oláh Gábor u. 5. 
4. A verseny résztvevői: 
A magyarországi és külföldi református középiskolák tanulói, illetve a régió meghívott felekezeti 

iskolái:  
Azok a 2001-2007 években született versenyzők, akik valamelyik református középiskola, illetve 

meghívott felekezeti iskola beiratkozott tanulói és iskolájuk benevezte őket.  
 
Valamennyi versenyszám két korcsoportban kerül lebonyolításra (súlylökésben három korcsoport), ezek 

beosztása  a  Diáksportszövetség aktuális kiírása alapján történik!      
VI. korcsoport:        2002 – 2003 – 2004-ben születettek. 
V. korcsoport:         2005 – 2006 között születettek 
IV. korcsoport:        2007 – 2008 között születettek (Csak súlylökésben történik külön értékelés) 
Iskolánként, korcsoportonként egy-egy versenyszámban maximálisan két fő indulhat! 
Egy versenyző két versenyszámban indulhat! (ezen kívül svédváltóban)! 

 
5. Díjazás: A versenyszámok 1-3. helyezettjei mind a két meghirdetett korcsoportban és nemben 

éremdíjazásban, a 4-6. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek. A legeredményesebb fiú, lány és 

összesített iskolai csapatot kupával jutalmazzuk.  

(Értékelés EK rendszerben, külön fiú és lány csapat.) 

 
6. Helyezések eldöntése: Az atlétikai „Versenyszabályok” szerint.  
 
7. Költségek: A résztvevő iskolák 1000,- Ft nevezési díjat fizetnek benevezett versenyzőnként. A fizetés 

utólagosan, átutalási számla ellenében történik. Külhoni iskolák számára a részvétel ingyenes.  

 

8. Nevezési határidő:  2021. október 01. péntek (beérkezési időpont!!!) 
A nevezési lapon szerepeltetni kell az iskola nevét, címét, elérhetőségét (telefon, e-mail), a tanulók 

nevét, születési évét. A nevezési lapot elektronikus formában (az elküldött táblázatot letöltés útján lehet 

használhatóvá tenni) a szervező tanár és az iskola e-mail címére is kérjük megküldeni! (Az orvosi 

igazolás leadása a verseny helyszínén történik!) 
Helyszíni nevezés: NINCS! 

 
Nevezési cím:    Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 
        4026 Debrecen, Péterfia utca 1-7.       Iskola e-mail címe: refi@drkg.hu  

Szervező tanár: Győri István, Telefonszám:06-20-5632684 e-mail:istvan44@drkg.hu 

mailto:refi@drkg.hu
mailto:istvan44@drkg.hu


 

10. Egyéb rendelkezések: 
• A tanulók a helyszínen a diákigazolványukkal (útlevelükkel) igazolják magukat.  
• Felvezetésre jelentkezni futószámokra 15 perccel, ügyességi számokra 25 perccel a 

versenyszám kezdete előtt kell!  
• Öltözési lehetőség a HÁÉV épület oldalánál levő öltözőben.  
• Értékmegőrzésről mindenki maga gondoskodik, az öltözőben és a pályán hagyott tárgyakért, 

ruhákért felelősséget nem vállalunk!  
• A küzdőtéren a verseny ideje alatt edzők, testnevelők nem tartózkodhatnak!  
• A versenyzők max. 9 mm-es szeges cipőt használhatnak!  

 
Információ:  
Versenyrendezés: Benéné Lipcsey Irén, a versenybíróság elnöke: 30-228-1306 
Egyéb információ (20) 56 32 684 telefonon (Győri István testnevelő). 

• Ha az intézmény nem tud kiállítani teljes csapatot, versenyzőit akkor is értékeljük az egyéni 

számokban,  
• A svédváltóban korosztálytól függetlenül minden iskola egy csapatot indíthat. Esetleg több 

iskola tanulói is alakíthatnak egy váltót, de ebben az esetben eredményük a csapatversenybe 

nem számít bele!  
• Minden olyan kérdésben, amelyről a versenykiírás nem rendelkezik, a MASZ versenyszabályai 

érvényesek.  
• Az időrendben a nevezések függvényében változás lehetséges!  
• Korosztályok közötti átversenyeztetés nincs! A súlylökés kivételével a IV. korcsoport 

versenyzőit az V. korcsoporttal együtt értékeljük!  

 
VERSENYSZÁMOK ÉS IDŐREND 
 
10.00    Ünnepélyes megnyitó, tájékoztató     
         
10.30    100 m    Leány 
    Magasugrás    Leány 
    Súlylökés IV. kcs. (4 kg)    Fiú 
    Súlylökés V. kcs.  (5 kg)    Fiú 
    Súlylökés VI. kcs. (6 kg)    Fiú 
    Távolugrás    Fiú 
11.00    100 m    Fiú 
11.30    800 m    Leány 
11.50    1500 m    Fiú 
    Súlylökés IV. kcs.       (3 kg)    Leány 
    Súlylökés V., VI. kcs. (4 kg)    Leány 
    Magasugrás    Fiú 
    Távolugrás    Leány 
12.10    400 m    Leány 
12.40    400 m    Fiú 
13.10    Svédváltó 100-200-300-400 m    Leány 
13.25    Svédváltó 100-200-300-400 m    Fiú 
14.00    Csapatverseny eredményhirdetés     

 
Debrecen, 2021. augusztus 31.                                                             Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett  

                                                                                                                     Igazgató 


