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Tisztelt Edző Kollégák, Résztvevők, Szülők, Kísérők! 

 

2019-ben az elmúlt évek gyakorlatától eltérően kerül megrendezésre, országos szinten a 
serdülő és ifjúsági évfolyamok részére a Héraklész Fizikai Felmérő Verseny Budapesten, a 
Budapesti Honvéd, Dózsa György úti sporttelepének atlétika csarnokában és a mellette 
található atlétika pályán. 

Kérünk minden résztvevőt, versenyzőket, edzőket, szülőket és kísérőket, hogy a zavartalan 
lebonyolítás érdekében tartsa be az alábbiakban található, a létesítmény használatára, a 
verseny lebonyolítására vonatkozó szabályokat és ügyeljen a létesítmények állagának 
megóvására, tisztántartására. 

Az Atlétika-csarnokba, ahol a felmérések zajlanak, belépni csak tiszta, sármentes, terem-
sportcipőben lehet!  

A létesítmény címe: Budapesti Honvéd Sportegyesület, 1134 Budapest, Dózsa György út 53. 

Technikai értekezlet: 8:30-órakor az atlétika csarnokban található kondicionáló teremben, 
ahol kiosztásra kerülnek a felmérőlapok, valamint a felmérési helyszínekre történő 
belépésre jogosító karszalagok, amelyekkel az edzők (csak a megbízott egyesületi 
edzők, szülők nem) kísérhetik versenyzőiket. 

Csoportbeosztások: hagyományosan az egyes csoportok felméréseit az előre kijelölt (táblázat 
mellékelve), illetve a helyszínen az MKKSZ képviselője által kijelölt edzők, 
versenybírók végzik. Felhívjuk az edző kollégák figyelmét, hogy ez nem önkéntességi 
alapon történik, hanem a különböző edzői szerződésekben szereplő, a szövetség 
felé történő kötelező szerepvállalás részeként. Itt minden érdekelt KEP, Gervich, 
SZTEP és patrónus támogatásban részesülő edző közreműködésére számítunk, mert 
a rendkívül magas létszámot csak ily módon leszünk képesek kezelni. 

 Az előzetes beosztáson (mellékelve) természetesen a technikain lehet változtatni, 
cserélni, illetve várjuk további kollégák jelentkezését. 

Parkolás: a Honvéd sporttelepére behajtani csak az egyesületi buszokkal szabad, ezt a bejárati 
sorompónál ellenőrzik. A létesítményen belül parkolni, az atlétika pálya előtt 
kialakított parkolóban lehet, amíg az meg nem telik. Utána már a létesítmény 
területére nem engednek be járművet. 



Szülőknek, személyautóknak a környező utcákban lesz lehetőségük a parkolásra, 
ahol vasárnap a parkolás díjmentes. 

Öltözők: az atlétika csarnokban, az emeleten találhatók. Az öltözőkben az átöltözés után senki 
ne hagyja a ruháját, táskáját, azokat vigye be a csarnokban magával. 

Belépés a felmérési helyszínekre (atlétika csarnok, atlétika pálya): a felmérési helyszínekre 
csak a versenyzők és edzőik léphetnek be, akik részére a Technikai értekezleten 
kerül kiosztásra karszalag, amely belépésre jogosít. A termek ajtajában ezek 
meglétét ellenőrzik, és akik nem rendelkeznek karszalaggal, nem léphetnek be a 
helyszínekre. 

Szülők, kísérők a rendkívül magas indulói létszám és a létesítmény befogadóképességének 
korlátai miatt a csarnokba nem léphetnek be. Ezt a verseny zavartalan lebonyolítása 
érdekében kérjük betartani! 

Dohányzás az egész létesítmény területén TILOS, még a belső udvaron is! 

 

Minden résztvevőnek eredményes szereplést, jó szurkolást kívánunk!  

 

A szervezők 


