
ZALAEGERSZEG NYÍLT SERDÜLŐ-ÚJONC FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI 
BAJNOKSÁGA    

XXII. ROYAL SPED KUPA 
 

1. A verseny célja: 
Rangos versennyel hozzájárulni az atléták felkészüléséhez. Hagyományt 
teremteni, hogy melyik egyesület méltó a ROYAL SPED KUPA elnyerésére és 
Zalaegerszeg fedett pályás bajnoka címre. Szponzoraink propaganda céljainak 
megvalósítása.  

A verseny fővédnöke: Mayer Miklós, a Royal Sped ZRT. vezérigazgatója és 

      Balaicz Zoltán ZMJV polgármestere 

     

2. A verseny rendezője: ZALASZÁM ZALAEGERSZEGI ATLÉTIKAI CLUB 
3. Versenybíróság: elnök: Kámán Ferenc  elnökh.: Csiszár Attila  

titkár:  Bella Attila 
4. A verseny helye és időpontja: 

Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum Futófolyosó (Vágóhíd utca) 
2017. január 22. (vasárnap) 10.30 

5. Versenyszámok és az időrend: 
10,30    diszkoszvetés leány serdülő-újonc 

  ötös ugrás lány újonc 
11,00    diszkoszvetés fiú serdülő-újonc 

ötös ugrás fiú újon 
11,15    súlylökés leány serdülő-újonc 

  60m újonc leány   időelőfutam   
11,25    60m serdülő leány   időelőfutam 
11,30    60m  újonc fiú   időelőfutam 

súlylökés fiú serdülő-újonc 
11,40    60m serdülő fiú    időelőfutam 
11,50    60m gát újonc leány   időelőfutam 
11,55    60m gát serdülő leány  időelőfutam 
12,00    60m gát  újonc fiú    időelőfutam 
12,05    60m gát  serdülő fiú   időelőfutam 
12,07    60m újonc leány    döntő 
12,10    60m serdülő leány    döntő 
12,12    60m újonc fiú    döntő 
12,15    60m serdülő fiú    döntő 
12,25    60m gát újonc leány   döntő 
12,27    60m gát serdülő leány   döntő 
12,35    60m gát újonc fiú    döntő 
12,37    60m gát serdülő fiú    döntő 
12,45    5 körös futás (kb:1000m) újonc leány 

  távolugrás serdülő-újoncleány 
12,50    5 körös futás (kb:1000m) serdülő leány 
12.55    5 körös futás (kb:1000m) újonc-fiú 
13,00    5 körös futás (kb:1000m) serdülő  fiú  
13.20    távolugrás serdülő-újonc fiú 
 

 



6.Nevezés: A MIR rendszeren keresztül előnevezéssel.  

Nevezés indul: 2017.01.09 (hétfő) 00:00 Nevezés zárul: 2017.01.17 (kedd) 23:59 
Nevezési díj: 400ft/fő/versenyszám. Valamint a helyszínen 600 ft/fő/versenyszám 
nevezési díj megfizetése esetén. 

7.Díjazás: 

A legtöbb győzelmet elérő egyesület nyeri el a verseny fődíját,a Royal Sped 
KUPÁT.  

8.Egyéb: 

 9 mm-nél rövidebb szögű futócipő engedélyezett. 
 A versenyen kézi időmérést alkalmazunk. 
 Elveszett tárgyakért, felszerelésekért a rendezők felelősséget nem vállalnak 

 


