
NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM 
Nyílt Fedett pályás Ifjúsági és Junior atlétikai verseny 

 
A verseny célja: Az atlétika népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása a téli időszakban.  
 
A verseny rendezője: NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM  
 
Versenyszervező: Vas László 06/20-3596-764  
 
Versenybíróság: Elnök:   Bakosi Béla 

Elnökhelyettes: Szalka Géza  
Technikai helyettes: Vas Dávid  
Titkár:   Kindrusz Jolán  

 
A verseny helye: Nyíregyházi Egyetem Atlétikai Csarnok (Nyíregyháza, Sóstói u. 31.)  
 
A verseny ideje: 2017. január 22. (vasárnap) 10.30 óra  
 
A verseny résztvevői: érvényes MASZ versenyengedéllyel rendelkező versenyzők. 
 
Nevezés: előnevezéssel a MIR rendszeren keresztül  
Nevezés indul: 2017. január 05. 00:00 
Nevezés zárul:  2017. január 16. 23:59 
 
A nevezési díj versenyszámonként: 

junior, ifjúsági: 1000 Ft 
Meghívottak:  1500 Ft 

 
Díjazás: Az ifjúsági, junior korosztályhoz tartozó versenyzők versenyszámonként 
éremdíjazásban részesülnek  
 
Versenyszámok: 50m, 200m, 400m, 800m, 1500 m, 50 m gát újonc, serdülő, ifjúsági, junior, 
felnőtt, magasugrás, távolugrás, hármasugrás, ötös ugrás korlátozott nekifutásból, súlylökés 
újonc, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt  
 
Jelentkezés: a versenyszámok kezdete előtt 75 perccel zárul. 
 
Egyéb:  Öltözési lehetőség az atlétikai csarnok öltözőiben. 

A rendezőség az értéktárgyakért felelősséget nem vállal. 
 

 

 

 

Nyíregyháza, 2016. 12. 23. 



IDŐREND 
2017. január 22. (vasárnap) 

 
10.30   50 m  leányi ifjúsági    ief. 

ötösugrás fiú, leány, újonc, serdülő  
10.40   50m  női junior    ief. 
10.50   50 m  női     ief. 
11.00   50 m  fiú ifjúsági    ief. 
11.15   50 m  férfi junior    ief. 
11.30   50 m  férfi     ief. 

távolugrás női 
11.40   50 m gát újonc leány    if. 
11.45   50 m gát serdülő leány    if. 
11.50   50 m gát ifjúsági leány    if. 
11.55   50 m gát junior női    if. 
12.00   50 m gát női     if. 
12.05   50 m gát újonc fiú    if. 
12.10   50 m gát serdülő fiú    if. 
12.15   50 m gát ifjúsági fiú    if. 
12.20   50 m gát junior fiú    if. 
12.25   50 m gát férfi     if. 
12.30   50 m  leány ifjúsági    döntő 
12.35   50 m  női junior    döntő 
12.40   50 m  női     döntő 
12.45   50 m  fiú ifjúsági    döntő 
12.50   50 m  férfi junior    döntő 
12.55   50 m  férfi     döntő 
13.00   magasugrás női 

súlylökés női újonc, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt 
távolugrás férfi 
200 m  női     if. 

13.30   200 m  férfi     if. 
13.40   magasugrás férfi 
13.50   400 m  női     if. 
14.00   400 m  férfi     if. 
14.00   súlylökés férfi újonc, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt 

hármasugrás férfi 
14.20   800m  női     if. 
14.30   800m  férfi     if. 
14.30   hármasugrás női 
14.40   1500 m férfi     if.  
14.50   1500 m női     if. 
 
 
Az időrend változtatási jogát a Rendezőség fenntartja! 


