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SZEKSZÁRD VÁROS ATLÉTIKAI VERSENYE 

A verseny helye és ideje: 2017. április 26. szerda, Szekszárdi Atlétikai Centrum 

 
A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása és felkészülés korosztályos országos 

bajnokságokra.  

Rendező:    Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 
  
Versenybíróság:  elnöke:  Móra Zoltán 
 

Résztvevők: azok a MASZ érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyzők, 
akiket egyesületük a nevezési határidőig benevez. 

Nevezés:    on-line nevezés indul:  2017.03.28. kedd, 00:00 

      zárul:  2017.04.19. szerda, 23:59 

Helyszíni nevezés nem lehetséges! 

Nevezési díjak:  

1. 1000 Ft/rajthely. 

2. A nevezési díjat a rendező (Szekszárdi Sportközpont Nkft.) OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 
11746005-20504173 számú számlájára kell utalni. 

3. A nevezési díjak utalásának határideje: 2017.04.25., kedd  

Versenyszámok: 
Férfi abszolút: 100m, 400m, 110m gát, 400m gát, távolugrás, magasugrás, 

súlylökés, diszkoszvetés, gerelyhajítás 
Férfi ifjúsági:  110m gát (0,91 – 8,80) 
Serdülő fiú:  300m, 100 gát (0,84 – 8,50) 
Újonc fiú:  80m 
Női abszolút:  400m, magasugrás, diszkoszvetés, gerelyhajítás, 1500 m,2000m ak. 
Serdülő leány: 300m 
Újonc leány:  80m 
 

Jelentkezés:     
75 perccel a versenyszám kezdete előtt. 

Díjazás: nincs 

Egyebek: 

a. Saját szer használata megengedett. 

b. Bemelegítés: az ugró és futó számok előtti bemelegítésre a pálya melletti füves területek, 
labdarúgópályák állnak rendelkezésre. Dobószámok bemelegítésénél egy versenyzőnek 
legalább két kísérlete lehet, de a kísérletei nem következhetnek közvetlenül egymás után!  
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c. Magasságemelések: a nevezések beérkezése után kerül megállapításra 

d. A versenyen kézi időmérés lesz. 
 

e. Versenyzés: a pályán 9 mm-nél hosszabb szögű cipő nem használható. A versenyzők csak 
saját, illetve egyesületi felszerelésben versenyezhetnek. 

f. Parkolás: a közönség és a résztvevők a sportcsarnok melletti ingyenes parkolót 
használják. 

g. Öltözés: a labdarúgó pályák melletti épületben öltözési és fürdési lehetőséget biztosított. 
Az öltözőkben hagyott tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal. Személyes 
tárgyaik őrzéséről a verseny valamennyi résztvevője maga gondoskodik.  

 

IDŐREND 

 
időpont versenyszám nem 

14:55 100m gát fiú serdülő 
15:00 diszkoszvetés férfi 
15:00 magasugrás női 
15:05 110m gát (0.91-8.80) fiú ifjúsági 
15:10 110 m gát férfi 
15:10 távolugrás férfi 
15:15 80m fiú újonc 
15:20 80m leány újonc 
15:30 100m férfi 
15:40 diszkoszvetés női 
15:50 magasugrás férfi 
16:00 gerelyhajítás női 
16:10 300m leány serdülő 
16:15 300m fiú serdülő 
16:20 súlylökés férfi 
16:20 400m férfi 
16:30 400m női 
16:40 gerelyhajítás férfi 
16:40 1500m női 
17:00 2000m akadály női 
17:20 400 m gát férfi 

 
 

 


