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Tájékoztató levél iskola igazgatóknak és testnevelő kollégáknak! 

 

ARANY KUPA „200” atlétikai csapatverseny 

 

Verseny célja: 

 Arany János születésének 200. évfordulójára megrendezett verseny, mely szolgálja a testi, lel-

ki és szellemi feltöltődést.  

Teremtsen lehetőséget a református középiskolák közötti sportkapcsolatok erősítésére és az at-

létika sportág népszerűsítésére. („Suba Lajos iskola igazgató”) 

 

     A verseny rendezője: Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium    

                                          testnevelői munkaközössége. 

 

     A verseny fő védnöke: Nt. Szabó Gábor, a nagykőrösi fenntartó gyülekezet lelkész elnöke. 

 

 Versenybíróság: 

     Elnök:                   Nagy Lászlóné (Albertirsai Atlétikai Sportegyesület)           

                Versenyiroda vezető: Lencsés Tamás (Arany J. Ref. Gimnázium – informatikus) 

 

A verseny helye és ideje:  Albertirsa Ecsedi László Sportcentrum  

2017. április 28. (péntek) 10.00 óra 

 

            Résztvevők: Református középiskolák, illetve Nagykőrös körzetének meghívott középiskolái,            

              összevont korcsoportban.  ( V-Vl. korcsoportok az, 1997-2001 között születettek) 

 

Versenyszámok a csapatversenyben: 

 

Leányok: 100 m, 400, m, 800 m síkfutás, távolugrás, magasugrás, súlylökés 

Fiúk: 100 m, 400 m, 1500 m síkfutás, távolugrás, magasugrás, súlylökés 

Iskolánként és versenyszámonként két versenyző indulhat, de a csapatversenyben az adott ver-

senyszámban a jobb eredmény számít! (Kis létszámú csapatok ne legyenek hátrányban!) 

Egy versenyző egy futó és egy technikai számban indulhat! 

 Ezen kívül indulhat a jubileumi váltóban is! 

Jubileumi „200” váltófutás: 4x200 m (Külön díjazzuk!)                 

Egyéb információ: a pálya adottságaihoz igazodva 4-es döntőket rendezünk 100 m-en!  

 

 

 

 



 

 

  

Nevezési határidők: 

 

Előjelentkezést kérünk 2017. március 31-ig ! 

 (A szervezés segítése miatt nagyon fontos ez a visszajelzés! Pályabérlés, versenybírók szá-

ma, időrend véglegesítése, díjak, ajándékok beszerzése stb.) 

Kérjük a lányok és fiúk várható létszámát iskolánként és korcsoportonként elküldeni! 

 

Nevezés véglegesítését 2017. április 20-áig kérjük elküldeni a mellékelt nevezési lapon! 

                          A pontos időrendet április első hetében küldjük el! 

 

 Nevezési díjat nem kérünk! 

A nevezési lapot elektronikus formában kérjük a következő címekre elküldeni: 

           monyiba@gmail.com        fax: 06/53/351-571 

                                             Helyszíni nevezés: NINCS!      

 

           A versennyel kapcsolatos információk, észrevételek: Molnár Attila testnevelő 

                                                                        tel:20/959-4875 vagy monyiba@gmail.com 

          Igazolás: Az iskola által hitelesített összesítő névsorral, sportorvosi vagy iskolaorvosi 

                           igazolással. Érvényes diákigazolvánnyal. 

 

          Díjazás: A versenyszámok 1-3. helyezettjei érem és oklevél díjazásban részesülnek. 

                         A 6. helyezésig szintén oklevelet adunk. Minden versenyző emléklapot kap!  

                         A legeredményesebb iskola csapata (fiú és lány külön is) kupát kap! 

 

 

                  Egyéb információk: 

- A pálya 4 futósávossávos, rekortán felületű! 

- A versenyen szöges cipő (max. 9 mm szögméretig) használata engedélyezett! 

- Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezőség anyagi felelősséget nem vállal! 

- Bemelegítés a sportlétesítmény edzőpályáin történhet! 

- A versenyszámokban a MASZ szabályok érvényesek. Kivétel: a futószámokban azt a ver-

senyzőt zárjuk ki, aki a második rajtnál hibázik. 

- Technikai értekezletet tartunk 9:30 órakor. 

                  A résztvevők napi étkezése egyénileg történik!                        

                                        

 

                 Eredményes felkészülést kívánva, testvéri szeretettel várunk Benneteket! 

               

              Nagykőrös, 2017. március 20. 

   

                                                                                                 A szervező tanárok nevében:  

                                                                                                     Molnár Attila testnevelő 
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