
 

VERSENYKIÍRÁS 
LASER RUN FELMÉRŐ 

minden korosztály részére 
2020.07.02-07.13 és 2020.07.25 időszakokra 

 

Célja: Versenyzési lehetőség biztosítása, a versenyzők felkészültségi szintjének ellenőrzése a 
koronavírus-járvány okozta edzéslátogatási korlátozások után 

 

Rendező: 1. szakasz önnállóan, minden egyesület és/vagy szakosztály 
2. szakasz/versenynap Magyar Öttusa Szövetség 
 

Ideje: 1. szakasz 
jelentkezés: 2020. június 29- július 3. péntek 24:00 óráig 
lebonyolítás: 2020. július 6-július 11. 
Eredményhirdetés: a 2. szakasz helyszínén 

2. szakasz 
jelentkezés: 2020. július 20-július 23. csütörtök 24:00 óráig 
lebonyolítás: 2020. július 25. szombat 
Eredményhirdetés: azonnal a helyszínen 
 
Időrend később kerül kialakításra 

 

Helye: 1. szakasz: A saját vagy ideiglenesen használatba vett létesítményben. (Javasolt 400 méteres, 
szabványos atlétika pálya használata) 

2. szakasz: Nemzeti Közszolgálati Egyetem atlétika pálya 
 

Indulhatnak: Azok a versenyzők, akiket az egyesületük a nevezési határidőig benevezett a későbbiekben 
magadott módon. 
 

Korosztályok 
Távok: 
 
 

 

• U10 – Masters korosztályig 

• az alábbi táblázat szerint 
 

 szül.év lőtáv futás 

U10 2011 és fiatalabb 5 m 2 x 400 m 

U11 2010 5 m 2 x 400 m 

U12 2009 5 m 3 x 400 m 

U13 2008 5 m 3 x 400 m 

U14 2007 5 m 4 x 400 m 

U15 2006 10 m 4 x 400 m 

U17 2004-2005 10 m 3 x 800 m 

U19 2002-2003 10 m 4 x 800 m 

nyílt 1999-és idősebb 10 m 4 x 800 m 

masters 40+-50+-60+ választható választható 

    
 



 

Díjazás: Szakaszonként, az összesítés után, a korosztályok első három helyezettjei éremdíjazásban 
részesülnek. Csapatverseny nincs. 
 

Nevezés: 1. szakasz - 2020. július 3. péntek, 24:00 óráig. 
2. szakasz - 2020. július 23 csütörtök, 24:00 óráig. (online teszt nevezés) 

• Pótnevezés nem lehetséges, a verseny napján sem! 
 

Egyéb: • A verseny felmérő jellegű, a részvétel senki számára nem kötelező! 
Az elért eredmények semmilyen felosztásba, számításba nem kerülnek bele. 

• A verseny szabályosságát minden esetben a MÖSZ által delegált megfigyelő(k) ellenőrzi(k) 

• Rajtszám: Mindenki az egyesülete által biztosított rajtszámot használja. 

• Bemelegítés: Amennyiben van rá lehetőség és/vagy szükséges, abban az esetben 
bemelegítésre a verseny helyszínétől eltérő helyen kell lehetőséget biztosítani, hogy a 
futamok folyamatosan indulhassanak 

• Futópálya és lőtér: Javasolt szabványos 400 méteres atlétikapálya használata úgy, hogy a 
lőállások közvetlenül a futópálya mellett helyezkedjenek el. A lőállások helyzetét célszerű 
úgy megválasztani, hogy azok közvetlenül a futópálya széléről elérhetőek legyenek. 

• Nevezés:  
1. szakasz: A kiíráshoz mellékelt fájl pontos kitöltésével és visszaküldésével a 

karman.sandor@pentathlon.hu e-mail címre, a megadott határidőig. 
2. szakasz: a MÖSZ nyilvántartó rendszerén keresztül (teszt jelleggel) 

 
Válogatott kerettagoknak a részvétel választható, a részvétel nem helyettesíti a kapitányok 
által kiírt vagy a későbbiekben kiírásra kerülő felmérőn való részvételt! 
 

Koronavírus miatti rendelkezések, szabályok 
 
- a 2020. július 25-i versenyen való részvétel feltétele a versenyt megelőző 3 

felmérő/háziverseny/közös verseny egyikén történt indulás 
- csak olyan versenyzők nevezhetők, akik rendelkeznek érvényes sportorvosi igazolással és 2020-ra 

érvényes versenyengedéllyel 
- a koronavírus-járvány miatt a szokásos sportorvosi vizsgálaton felül további vizsgálatok szükségesek 

a következők szerint: 
o aki 2020. június 1 után vett részt sportorvosi vizsgálaton, annak nincs további teendője, 

minden további nélkül nevezhető, ha teljesülnek a korábban leírt feltételek 
o aki 2020. június 1. előtt vett részt sportorvosi vizsgálaton annak szükséges egy kiegészítő 

EKG vizsgálat 
▪ az EKG vizsgálat végezhető önállóan vagy egyesületi szervezésben 
▪ a MÖSZ szervez EKG vizsgálatot a verseny előtti napon 14:00-19:00 óráig a NKE 

területén a budapestiek részére és a verseny napján reggel 8:00-tól elsősorban a 
vidékieknek és azon budapestieknek, akik az előző napon nem tudtak részt venni. 
Ebben az esetben a vizsgálat költségeit a MÖSZ fedezi 
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Minden esetben a vizsgálat eredménye a helyszínen eredetiben bemutatandó! 
 

- a verseny során öltöző nem fog rendelkezésre állni, mindenki ennek megfelelően készüljön 
- a verseny helyszínére (atlétika pálya) belépés versenyzőknek, edzőknek, technikai személyzetnek, 

csak testhőmérséklet ellenőrzése és járványügyi nyilatkozat kitöltése után lehetséges (a nyilatkozat 
elérhető és letölthető a MÖSZ honlapjáról). Csak egy alkalommal kell átesni az ellenőrzésen. Aki 
megfelelt az karszalagot kap. 

 
 

Kérjük a kedves szülőket, hozzátartozókat, hogy a biztonsági előírások betarthatóságának, illetve a 
résztvevők egészségének megóvása érdekében a gyermekük versenye után közösen hagyják el az Egyetem 
területét, amennyiben lehetséges ne tartózkodjanak az Egyetem területén a verseny és eredményhirdetés 
után. 
 
Parkolás mindenki számára a környező utcákban ingyenesen igénybe vehető. A belső, egyetemi parkolók 
nem használhatók! 
 
 
 
 Kármán Sándor 
 versenyigazgató 


