
ZALAEGERSZEG NYÍLT FEDETTPÁLYÁS ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA    
XII. KONDEX KUPA 

Kauzli József emlékverseny, 2017.02.11. 
 
 

1. A verseny célja: 
Rangos versennyel hozzájárulni az atléták felkészüléséhez. Hagyományt 
teremteni, hogy melyik egyesület méltó a KONDEX KUPA elnyerésére és 
Zalaegerszeg fedettpályás bajnoka címre. Szponzoraink propaganda céljainak 
megvalósítása.  
A verseny fővédnöke:Kondor Zsolt  Kondex Kft.tulajdonos 

Balaicz Zoltán Zalaegerszeg MJV. polgármestere  
 
 

2. A verseny rendezője: Zalaszám Zalaegerszeg Atlétikai Club 
 

3. Versenybíróság: 
 elnök:  Csiszár Attila 
 elnökh.: Kámán Ferenc 
 titkár:   Bella Attila 
 
 

4. A verseny helye és időpontja: 
Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum Futófolyosó (Vágóhíd utca) 

 
2017. február 11. (szombat)  11.00 

 
5. Résztvevők: 

Minden olyan versenyző, aki rendelkezik érvényes MASZ versenyengedéllyel és 
az egyesülete a megadott határidőre benevezte. 

 
6. Nevezés: 

Kizárólag a MIR rendszerben. 
Nevezés kezdete:  2017. január 30. 00:00 
Nevezés lezárása:  2017. február 6. 23:59  
 
Nevezési díj:  600ft/fő/versenyszám 
 

7. Díjazás: 
A legtöbb győzelmet elérő egyesület nyeri el a verseny fődíját, a KONDEX 
KUPÁT. A 60m gátfutás legjobb eredményt elérő versenyzője elnyeri a Kauzli 
József serleget. A legeredményesebb férfi és női atléta különdíjban részesül.  
 

8. Egyéb: 
 9 mm-nél rövidebb szögű futócipő engedélyezett. 
 A versenyen kézi időmérést alkalmazunk. 
 Elveszett tárgyakért, felszerelésekért a rendezők felelősséget nem vállalnak. 
 A dobószámokat szabadtéren rendezzük, illetve a dobófészerben. 
 

 



 
 
 

 
 

Versenyszámok és az időrend: 
 
 

11.00  60m gát   női      időelőfutam  
     (84/13,0-8,50) 

diszkoszvetés  női  
11.05  60m gát   leány ifjúsági    időelőfutam  
     (76,2/13,0-8,50) 
11.10  60m gát  fiú ifjúsági    időelőfutam  

(91,4/13,72-8,80)    
11.15  60m gát  férfi junior    időelőfutam  

(99/13,72-9,14)    
11.15  távolugrás   fiú ifjúsági  
11.20  60m   leány ifjúsági    időelőfutam 
11.30  60m   női      időelőfutam 
11.30  diszkoszvetés  férfi /junior, ifjúsági, felnőtt/ 
11.40  60m   fiú ifjúsági     időelőfutam 
11.50  60m   férfi      időelőfutam 
12.00  60m gát   fiú ifjúsági    döntő 
12.00   súlylökés  női /ifjúsági, felnőtt/ 
12.05  60m gát  férfi junior    döntő 
12.10  60m gát   női      döntő 
12.15  60m gát   leány ifjúsági    döntő 
12.20  távolugrás   női 
12.20  60m    leány ifjúsági    döntő 
12.30  60m    női      döntő 
12.30  súlylökés  férfi /junior, ifjúsági, felnőtt/ 
12.40  60m    fiú ifjúsági     döntő 
12.50  60m    férfi junior-felnőtt    döntő 
13.00  200m    női     időfutam 
13,05  200m    férfi     időfutam 
13,10  800m    női     időfutam 
13,15  800m    férfi     időfutam 
13.15  magasugrás  női 

 


