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SZTÁROK�
Idei sztárjaink is olimpiai- és/vagy
világbajnokok illetve érmesek.
Kilétükre hamarosan fény derül!

JEGY�
A jegyértékesítés elindult.
A belépőket a TEX-jegyirodáiban
és online felületein lehet megvásárolni.

WEB�
Kövesd te is
itt elérhető
weboldalunkat!

REGISZTRÁLJ!�
Idén is megszervezzük
a „Te mennyit futsz 100-on?” versenyt,
melyre hamarosan lehet jelentkezni.

Tervezett nemzetközi versenyszámok:
férfi: 200m, 400m, 3000m, 110m gát, 400m gát, magasugrás, hármasugrás, diszkoszvetés, kalapácsvetés
női: 200m, 400m, 2000m, 100m gát, 400m gát, távolugrás, súlylökés, kalapácsvetés

Bombaerős sztárok a dobószámokban
Férfi diszkoszvetésben a verseny 
négyszeres győztese, az athé-
ni olimpiai ezüstérmes Kővágó 
Zoltán, illetve tanítványa, Huszák 
János, a világ jelenlegi legjobbja-
ival mérkőzhet meg. Jön a világ- 
és Európa-bajnoki címvédő litván 
Andrius Gudzius, a vb és Eb-
ezüstérmes, idén már 70 méter 
fölötti eredményt elért, svéd Da-
niel Ståhl, a világbajnoki bronzér-
mes, amerikai Mason Finley, va-
lamint a verseny tavalyi győztese, 
az IAAF világranglista-vezetője, a 
jamaikai Fedrick Dacres is.

Férfi kalapácsvetésben a magyar szur-
kolók leginkább az Eb-bronzérmes, 
U20-as világbajnok, U23 Európa-baj-
nok, Halász Bencének – és persze 
a többi magyar dobónak – drukkolhat-
nak. Kell is a bíztatás, mert a mezőny-
ben lesz a verseny háromszoros győz-
tese és csúcstartója, a lengyel Paweł 
Fajdek (aki mellesleg háromszoros 
világbajnok), honfitársa, Wojciech 
Nowicki, aki a Gyulai István Memorial 
– Atlétikai Magyar Nagydíj megnyerése 
után Berlinben, az Európa-bajnoksá-
gon is győzni tudott, illetve az olimpiai 
bajnok tadzsik Dilshod Nazarov is.

A női súlylökés mezőnye is igen erős lesz, de számunkra a legfonto-
sabb, hogy dobókörbe lép az olimpiai bronzérmes, fedettpályás világ-
bajnok Márton Anita is.

A férfihoz hasonlóan a női kalapácsvetés is az 
IAAF Hammer Throw Challenge világsorozatá-
nak része. A berlini Európa-bajnokság kilence-
dik helyezettje, számos korosztályos világver-
senyen sikert sikerre halmozó Gyurátz Réka, 
vb-döntőnek is beillő szuper erős mezőnyben 
mutathatja meg magát, amelynek tagja lesz 
a verseny ötszörös győztese, a szám világ-
csúcstartója, olimpiai bajnoka, háromszoros 
világbajnoka és négyszeres Európa-bajnoka, a 
lengyel Anita Włodarczyk is. De többek között 
indul a londoni világbajnokság két másik do-
bogósa, az ezüstérmes kínai Vang Cseng, il-
letve a bronzérmes lengyel Malwina Kopron is.

https://www.eventim.hu/hu/jegyek/gyulai-istvan-memorial-szekesfehervar-szekesfehervari-regionalis-atletikai-kozpont-395858/event.html
http://gyulaimemorial.hu/
https://www.facebook.com/gyulaimemorial
https://www.instagram.com/gyulaimemorial/
https://www.youtube.com/user/GyulaiMemorial

