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Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a 

verseny minden résztvevőjét a felújított, 

nemzetközi színvonalú, gyönyörű létesítmé-

nyünkben.

„Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta?” elnevezéssel 1995. óta 

rendezzük meg a 10-12 éves korosztály részére az országos döntőt 

Zalaegerszegen.

Kezdetben, illetve a cég megszűnéséig ZELKA KUPA néven, a 

ZELKA támogatásával került megrendezésre ez a versenysorozat. 

De ez a „sikersorozat” nem szakadhat meg, a „Ki a leggyorsabb, ki 

a legkitartóbb atléta?” versenysorozat hagyománya folytatódik, 

immár a WHC cégcsoport támogatásával.

Kedves atléta palánták!

Mindig nagy öröm számomra, ha egy nemes versenyben győztes 

sportoló részére adhatok át díjat, de különösen boldog vagyok, 

amikor egy sportolói pályafutás kezdetén lévő fiatalt látok a 

dobogón, csillogó szemekkel, büszkén.

A verseny mindig egy kemény felkészülés, a folyamatos munka 

egy-egy mérföldköve, ahol nemcsak a fizikai felkészülésről, hanem 

sok más egyéb készségről is számot kell adni.

Kívánom, hogy e szép környezetben szülessenek jó eredmények, 

legyen ez egy küzdelmes, színvonalas, eredményekben gazdag 

sporttalálkozó.

A győztesek legyenek büszkék eredményeikre, legyen ez a cél a 

többiek számára is – és mindez legyen motiváció a jövőre sikereire.
Ez a nap az atlétika ünnepe városunkban!

Tóth Zoltán
WHC csoport

Kedves Sportbarátaink!
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Köszöntő

Nagy öröm számomra, hogy idén is rangos 
eseménnyel  kerül sor a „Ki a leggyorsabb? Ki a 
legkitartóbb atléta?” országos döntőre, a 10-12 
éves diákok versenyére, ahol az atlétapalánták 60 és 800 méteren 
mérik össze tudásukat, melyet két ügyességi számmal is 
kibővítettünk.

Örömteli, hogy ismét számos fiatal versenyző tehetségének, 
kiemelkedő képességének lehetünk szemtanúi. Jó látni, hogy a 
fizikai erőnlétet, fegyelmet és kitartást követelő sportág, a futó, 
gyalogló, ugró és dobó sportokat ötvöző atlétika, megannyi 
rátermett és elhivatott versenyzőt tudhat soraiban. 
Bízom benne, hogy a felújított rekortánon számos kimagasló egyéni 
sporteredmény, nagyszerű teljesítmény és páratlan siker születik 
majd. 

Bizton állíthatom, hogy a szervezők idén is mindent megtesznek 
azért, hogy a látványos és színvonalas megmérettetések 
felejthetetlen élményeket, különleges pillanatokat nyújtsanak a 
résztvevőknek pályán innen és túl. 

Minden versenyzőnek eredményes, sérülésmentes szereplést, sok 
sikert, a kísérőknek és a szurkolóknak hangulatos, szórakoztató, 
izgalmas időtöltés kívánok!

Balaicz Zoltán
polgármester
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,,KI A LEGGYORSABB,

KI A LEGKITARTÓBB ATLÉTA?’’

ORSZÁGOS DÖNTŐJE

FŐVÉDNÖKÖK

KIEMELT TÁMOGATÓK

Tóth Zoltán,
a WHC

cégtulajdonosa

Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg

Megyei Jogú Város
polgármestere 

dr. Szász Péter,
a ZALASZÁM KFT.

ügyvezető igazgatója

Makovecz Tamás, 
Zalaegerszeg Oktatási, Kulturális,

Ifjúsági és Sportbizottsága
elnöke

Barabás Miklós,
a HYDROCOMP KFT.
ügyvezető igazgatója   
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TÁMOGATÓK, VÉDNÖKÖK

Arnhoffer András, zalaegerszegi polgár

Barta András, a Barta-Zala cégtulajdonosa

Ekler László építész

Farkas Tibor, A Farkas Pálinka cégtulajdonosa

Gáspár Ibolya, az ARILLA KFT cégtulajdonosa

Győrffy Zoltán, a Göcsej Nyomda Kft. ügyvezetője

Karmacsi József, a KARMACSI GUMI KFT. cégtulajdonosa

Kámán Vilmos, a Zalaszám-ZAC elnöke

Kovács György, diplomás optometrista

Lengyák György, a MASZ utánpótlás szaktanácsadója

Pais Kornél, a LÉSZ KFT. ügyvezető igazgatója

Virág József, zalaegerszegi polgár
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1. A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a 9-12 éves 

gyermekeknek, az országos versenysorozat bajnoki címének eldöntése.

2. Rendező: ZALASZÁM-ZAC   

3.  Helyszín, időpont:  ZALAEGERSZEG VÁROSI SPORTCENTRUM

   2019. június 1. (szombat) 13.00

4. Résztvevők: Azok a 2007-2008 és 2009-2010-ben született fiú és 

leány versenyzők, akiket iskolájuk, sportegyesületük a versenyre 

benevez.

5. Nevezés: Nevezési szint nincs, nevezéseket az alábbi címre kérjük 

küldeni: 

zac@zalaszam.hu

Határidő: 2019. május 27.

6. Költségek: A rendezés és a díjazás költségét a szervezőket, 

a részvétel költségei a nevezőket terheli.

7. Díjazás: Az I-III. helyezettek érem díjazásban részesülnek.  

 A győztesek elnyerik a WHC KUPÁT.

8. Egyebek: jelentkezés a verseny kezdete előtt 75 perccel. 

 Az öltőzőben hagyott értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak 

felelősséget.

 A pályán csak 9 mm-nél rövidebb szeggel ellátott cipők használhatók.

 A két korcsoport külön kerül értékelésre.

 A gyermek versenyen egy versenyző maximum kettő 

versenyszámban állhat rajthoz. 

WHC KUPA
„KI A LEGGYORSABB,

KI A LEGKITARTÓBB ATLÉTA?” 
SPORT XXI Program Egyéni Verseny
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WHC KUPA
„KI A LEGGYORSABB,

KI A LEGKITARTÓBB ATLÉTA?” 
SPORT XXI Program Egyéni Verseny

Időrend

13.00 60 m Fiú időelőfutam U11

13.15  60 m Fiú időelőfutam U13

13.30  60 m Leány időelőfutam U11

13.45 60 m Leány időelőfutam U13

 Távolugrás Fiú – 3 kísérlet  U13 U11

14.20 Távolugrás Leány – 3 kísérlet  U13 U11

14.55  60 m Fiú Döntő  U11 U13

15.05 60 m Leány Döntő U11 U13

15.20  Kislabdahajítás Fiú – 3 kísérlet  U13 U11

15.50  Kislabdahajítás Leány – 3 kísérlet  U13 U11

16.00  800 m Leány időfutam U13 U11

16.20 800 m Fiú időfutam U13 U11
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Két Zalaszám ZAC atléta az olimpiai keretben! Szűcs 
Valdó 110 m gáton "A" , Veiland Violetta súlylökésben 
"B" kerettag! A Zalaszám ZAC minden felkészülési 
lehetőséget megad a két kiváló atléta zavartalan 
felkészüléséhez.

Olimpiai kerettagjaink
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A két olimpiai kerettag mellett Kámán Bálint szövetségi 
kapitány (a Zalaszám ZAC egykori atlétája) további 
négy zalaegerszegi fiatalt válogatott be az idei 
világversenyekre készülő nemzeti csapatba. Takács 
Dóra (diszkoszvetés), Baki Barnabás, Dienes Mátyás, 
Nagy Pálma (rövidtávfutás) készülhetnek a Zalaszám 
ZAC kiemelt támogatásával céljaik elérésére.

Válogatottjaink
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Szűcs Valdó az idei fedett pályás Európa-bajnokságon 
elődöntős volt 60 m gáton, és folyamatosan fejlődik.

A Zalaszám-ZAC atlétáival is 
számol a szövetségi kapitány

Kámán Bálint szövetségi kapitány a minap tette közzé a Magyar 
Atlétikai Szövetség közeli és távlati szakmai programját. A távlati 
cél legfontosabb eleme a 2023. évi, Budapesten tartandó atlétikai 
világbajnokság sikeres megrendezése és a magyar csapat jó 
szereplése.
Ám addig is több európai és világversenyen kell bizonyítani 
legjobb atlétáinknak és ebben, úgy tűnik, számít a szakmai 
vezetés az egerszegi versenyzőkre is. A Zalaszám-ZAC a magyar 
atlétikán belül az egyik fontos bázis, bizonyítja ezt, hogy eddigi 
eredményei alapján két zalaegerszegi atléta is bekerült az olimpiai 
válogatott keretbe. Szűcs Valdó a 110 m-es gátfutásban az 
olimpiai A-, míg Veiland Violetta súlylökésben az olimpiai B-keret 
tagja lett. A két olimpiai kerettag mellett az idei korosztályos 
világversenyekre további négy Zalaszám-ZAC fiatalra is számít a 
MASZ szakmai igazgatója. Takács Dóra diszkoszvetésben, Dienes 
Mátyás, Baki Barnabás és Nagy Pálma pedig rövidtáv- és váltófutó 
számokban tagja a magyar válogatott kereteknek.
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A Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club olimpiai és 
válogatott kerettag sportolóin kívül büszke a 
szakembereire is. Kámán Bálint egykori kiváló 
gátfutónk lett a MASZ szövetségi kapitánya/címeres 
mezben/!!!. Édesapja-Kámán Ferenc vezetőedzőnk- a 
sikeres Sport XXI. program országos koordinátora. 
Bella Attila egykori válogatott rövidtávfutónk-jelenlegi 
szakosztályvezetőnk-pedig Nyugat-Dunántúl atlétika 
életének igazgatója. "Fiaim"! Sok sikert munkátokhoz. 
Zalaegerszeg önkormányzata, a klub szponzorai és 
elnökségünk biztosítják munkátok feltételeit.

A 3 szakember
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Nagylengyel



11

KARMACSI JÓZSEF

8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E. • Telefon: (92) 599-182

GUMI KFT.
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VIRÁG FALAK





Kiadja: ZALASZÁM-Zalaegerszegi Atlétikai Club
Felelős kiadó és szerkesztő: Szakály István

Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg 2019.


