
 
 

 
                  

 
SZEKSZÁRD VÁROS RANGLISTA VERSENYE 

 
A verseny rendezője:  Szekszárdi Sportközpont Nkft. 
 
A verseny ideje:   2017. szeptember 13. (szerda) 15 óra 
 
A verseny célja:   Versenyzési lehetőség biztosítása az összetett bajnokság előtt. 
A verseny helye:   Szekszárdi Sportcentrum, Szekszárd, Keselyűsi út 3. 
  
A versenybíróság:  elnök: Móra Zoltán 
    technika: Scherer Tamás 
    versenytitkár: Nemes Hajnalka  
 
Résztvevők: a  sportszervezetek által a nevezési határidőig benevezett 

versenyzők, akik érvényes MASZ engedéllyel rendelkeznek. 
 
Nevezési díj:  1000 Ft/fő/versenyszám 
 
Nevezés:    Helyszíni nevezés nincs! 
    On-line nevezés indul: 2017. augusztus 30. szerda 0:00 óra 
    On-line nevezés zárul: 2017. szeptember 6. szerda 23:59 óra 
 
Jelentkezés:   A versenyszámok előtt legkésőbb 75 perccel a versenyirodában! 
 
Korlátozás:   Indulási korlátozások a MASZ szabályai szerint.  
   
Díjazás:   Nincs 
 
Kezdőmagasságok: Az újonc versenyzők tudásszintje alapján a helyszínen kerül 

meghatározásra. 
 
Egyéb:   A versenyen elektromos időmérés lesz. 

Öltözés a kijelölt öltözőkben. Az öltözőben és a pálya területén 
szabadon hagyott holmikért a rendezőség nem vállal felelősséget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Időrend 
 
 

15.00 80 m gát   lány  újonc (76,2 cm, 8 gát, 12-7,75-13,75)   
 Magasugrás   férfi-fiú 
 Diszkoszvetés  férfi-fiú 
 Súlylökés   női-lány 
15.10 80 m gát  fiú   újonc  (76,2 cm, 8 gát, 12-8-12) 
15.15 Távolugrás   női-lány 
15.20 80 m gát  lány  serdülő (76,2 cm, 8 gát, 12,50-8-11,50)    
15.25 100 m gát  női   ifjúsági 
15.30 100 m gát  férfi  serdülő (84 cm, 10 gát, 13-8,50-10,50) 
15.40 110 m gát  férfi   ifjúsági  
16.00 100 m   férfi   serd.-ifj.-jun.-felnőtt 
16.05 100 m   női   serd.-ifj.-jun.-felnőtt   
16.15 60 m    fiú   újonc    
16.20 60 m    lány   újonc  
 Súlylökés   férfi-fiú 
 Diszkoszvetés  női-lány 
16.40 800 m   férfi  serd.-ifj.-jun.-felnőtt    
16.45 800 m   női   serd.-ifj.-jun.-felnőtt    
16.50 400 m   férfi   ifj.- jun.- felnőtt    
 Távolugrás   férfi-fiú 
 Magasugrás   női-lány 
17.00 400 m   női   ifj.- jun.- felnőtt 
17.10 300 m   fiú  újonc  
17.15 Gerelyhajítás  férfi-fiú 
17.20 300 m   lány   újonc 
17.30 1000 m   fiú  gyermek    
17.35 1000 m   lány  gyermek    
17.40 1500 m   férfi   serd. - ifj. - jun. - felnőtt  
17.50 1500 m   női   serd. - ifj. - jun. - felnőtt   
18.15 Gerelyhajítás  női-lány 
 Ötösugrás (álló helyzetből) fiú-lány újonc  „A” pálya 
  


