
 
Magyarország 2014. Évi Ijúsági, Junior és Felnőtt  

Fedett pályás Összetett Bajnoksága 
 

OB fedett Ifjúsági és Junior gyaloglás 
 

MASZ Nyílt verseny 
 

IDŐREND 

2014. február 15. (szombat) 
 

10,00  60 m   férfi   hétpróba  felnőtt     
10,10  60 m   férfi   hétpróba  junior     
10,20  60 m   fiú   hatpróba  ifjúsági    
10,35  60 m gát  női   ötpróba  felnőtt, junior    
10,40  távolugrás  férfi   hétpróba  felnőtt    
10,45  60 m gát  leány   ötpróba  ifjúsági    
11,00 3000 m gyaloglás leány és női  ifjúsági és junior  
11,00 rúdugrás férfi  kezdő magasság 3,80    
11,15  magasugrás  női   ötpróba  felnőtt, jun., ifj.   

(kezdőmagasságok: „A” - 1,51; „B” - 1,30) 
11,25  távolugrás  férfi   hétpróba  junior    
11,30 5000 m gyaloglás fiú és férfi  ifjúsági és junior   
12,30  távolugrás  fiú   hatpróba  ifjúsági    
11,40 súlylökés  férfi   hétpróba  felnőtt     
12,30 súlylökés  férfi   hétpróba  junior    
13,00 60 m  női  if.       
13,20  súlylökés  női  ötpróba  felnőtt, junior   
13,15 60 m   férfi  if.      
13,40 1500 m női  if.       
13,50 1500 m férfi  if.        
14,05 200 m  női  if.       
14,20  súlylökés  leány  ötpróba  ifjúsági   
 magasugrás  férfi   hétpróba  felnőtt, junior    

(kezdőmagasságok: „A” - 1,71; „B” - 1,50) 
14,30 200 m  férfi  if.       
 Rúdugrás női  kezdőmagasság 3,00    
14,45  távolugrás  női   ötpróba  felnőtt, junior    
15,15 400 m  női  if.        
15,20  súlylökés  fiú  hatpróba  ifjúsági   
15,30 400 m   férfi  if.        
16,00 távolugrás leány  ötpróba ifjúsági   
16,20 800 m  női  if.       
16,10 800 m  férfi  if.       
16,50  800 m   női   ötpróba  felnőtt, junior     
17,10 800 m  leány  ötpróba ifjúsági       



 
 
 

Magyarország 2014. Évi Ijúsági, Junior és Felnőtt 
Fedett pályás Összetett Bajnoksága 

 
MASZ Nyílt verseny 

 
IDŐREND 

2014. február 16. (vasárnap) 
 

10,00  60 m gát   férfi   hétpróba  felnőtt  (106-13,72-9,14)   
10,00 hármasugrás             leány ifjúsági és női junior (10 m-es festett gerenda)    
10,15  60 m gát   férfi   hétpróba  junior (99-13,72-9,14)   
10,25  60 m gát   fiú  hatpróba  ifjúsági (91,4-13,72-8,80)   
10,45  magasugrás   férfi   hatpróba  ifjúsági („A”-1,61; „B”-1,40) 
10,50  rúdugrás   férfi   hétpróba  felnőtt, junior (3,30) 
11,10 hármasugrás            fiú ifjúsági és férfi junior (12 m-es festett gerenda)    
12,30 távolugrás  női          
12,45 60 m gát  leány ifj. ief.         
13,00 60 m gát   női jun. és felnőtt ief.        
13,15 60 m gát   férfi felnőtt és junior 1 futás      
13,20 60 m gát   fiú ifjúsági 1 futás           
 rúdugrás   férfi   hétpróba  felnőtt, junior (2,50) 
13,30 60 m   női  1 futás              
 súlylökés  női és férdi  
13,35 60 m   férfi  ief.         
14,00 60 m gát  férfi felnőtt és junior 2 futás       
 távolugrás  férfi         
14,10 60 m gát  fiú ifjúsági 2 futás 
14,20 60 m gát   női jun. és felnőtt ief. D. 
14,25 60 m gát  leány ifj. ief.   D. 
14,35 60 m   női   2 futás        
14,40 60 m    férfi  D 
14,50  1000 m   férfi   hatpróba  ifjúsági     
15,00  1000 m   férfi   hétpróba  felnőtt, junior    
15,15 4x400 m  női  if. 
15,20 4x400 m  férfi  if. 

 

 

  


