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VERSENYKIÍRÁS

MAGYARORSZÁG 2012. ÉVI IFJÚSÁGI ÉS JUNIOR
TÉLI DOBÓ BAJNOKSÁGA

1. A verseny célja: Az országos bajnoki címek eldöntése, versenyzési lehetőség biztosítása a 
kiírásban meghatározott versenyzők számára.

2. A verseny rendezője: Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC)
Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ)

3. A verseny ideje: 2012. március 11. (vasárnap) 11:00 óra

A verseny helye: Veszprémi Egyetemi Stadion

8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3.

4. A versenybíróság: 

Elnök: Szabóné Harlai Katalin

Elnökhelyettes: Szabó Zoltán Ernő

Technikai elnökhelyettes: Mozsdényi József

Titkár: Hargitai Dávid, Fódi Hajnalka

5. Résztvevők: Az ifjúsági és junior korcsoport versenyzői. Mindkét korosztály a saját 
szerfeltételeivel versenyez.

6. Részvételi feltételek: Nevezni érvényes sportorvosi- és versenyengedéllyel, kék könyvvel lehet.

7. Nevezési feltételek:

Nevezés, jelentkezés: A helyszínen, az adott versenyszám megkezdése előtt egy órával. 

Nevezési díj: A MASZ által megállapított összegek szerint: 600 Ft versenyszámonként).

Költségek: A rendezés költségeit a rendező egyesület, a részvételi díjat a nevező 
egyesületek, szakosztályok fizetik.

8. Helyezések eldöntése: A MASZ érvényben lévő szabályai szerint

Kiemelkedő támogatónk: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
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9. Szerhitelesítés: a versenyszám megkezdése előtt, a dobópálya melletti épületben folyamatosan 
van lehetőség szerhitelesítésre, de az adott versenyszám kezdése előtt fél órával a hitelesítést 
lezárjuk!

10. Díjazás: A győztesek elnyerik a „Magyarország 2012. évi Téli Dobó Bajnoka” címet. Az 1-3. 
helyezettek éremdíjazásban részesülnek. A 2012. évi fedett pályás versenyzés körül kialakult 
rendkívüli helyzet következményeként a bajnoki helyezések után nem jár pont.

11. Versenyszámok és időrend:

10:45 Kalapácsvetés női ifjúsági (3 kg), junior (4 kg)

11:45 Diszkoszvetés női ifjúsági (1 kg), junior (1 kg)

12:45 Megnyitó

13:00 Gerelyhajítás férfi ifjúsági (700 g), junior (800 g)

13:15 Kalapácsvetés férfi ifjúsági (5 kg), junior (6 kg)

14:00 Gerelyhajítás női ifjúsági (500 g), junior (600 g)

15:00 Diszkoszvetés férfi ifjúsági (1,5 kg), junior (1,75 kg)

Az időrend tájékoztató jellegű, az egyes számokban az indulók létszámától függően 
változhat, de a versenyszámok sorrendje nem változik.

12. Öltözés: Öltözési és fürdési lehetőség a stadion főépületében található öltözőkben biztosított. 
Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!

13. Egyéb tudnivalók: 

1. A verseny színhelyén csak a versenyszámban érdekelt versenyzők és edzőik 
tartózkodhatnak, az érdeklődők a kalapács- és diszkoszvetést a dobópálya melletti kerítés és 
domboldal mögül, a gerelyhajítást pedig a lelátóról valamint a pályát körülvevő kerítés 
mögül tekinthetik meg a versenyt.

2. Minden, a versennyel kapcsolatos vitás kérdésben döntési joga a versenybíróság 
elnökségének van, a MASZ szabályai szerint.

3. Orvosi ügyeletet a helyszínen biztosítunk.

Minden versenyzőt, edzőt és érdeklődőt tisztelettel várunk, és a résztvevőktől rugalmas 
együttműködést kérünk! 

Veszprém, 2012. január 24.
VEDAC
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