
 
   Győri AC II. felkészülési dobóversenye 

                                                    
VERSENYKIÍRÁS 

 
 
Verseny célja:    Atlétika szakosztályok számára versenylehetőség biztosítása dobó   
    számokban és U18 EB esélyes sportolók számára helyszínismeret lehetősége. 

Verseny helye, ideje:   Győr, Olimpiai Sportpark (9025 Győr Radnóti M. u. 46.) 
    2018. 04. 22. (vasárnap) 

Verseny rendezője:   Győri Atlétikai Club – Atlétika Szakosztály 

Versenybíróság  elnök:    Oroszi Zsuzsanna    
 Versenyigazgató:  Petrahn Barbara     
  Technika:   Kiss Dániel       
  Titkár:    Hubacsek Dóra     

Verseny résztvevői:   Egyesületek igazolt versenyzői, akik érvényes MASZ versenyengedéllyel rendelkeznek 
és akiket egyesületük határidőig benevez. 

Versenyszámok és időrend: 

 KALAPÁCS 
VERSENYPÁLYA 

DISZKOSZ 
EDZŐPÁLYA 

GERELY 
EDZŐPÁLYA 

SÚLY 
VERSENYPÁLYA 

GERELY 
VERSENYPÁLYA 

10:00 serdülő, ifjúsági 
fiú 4 kg – 5 kg 

serdülő, 
ifjúsági leány 

1 kg 

   

11:40 
 

serdülő, ifjúsági 
leány                         
3 kg 

serdülő, 
ifjúsági fiú       
1 kg- 1,5 kg 

   

13:20 junior-felnőtt női 
4 kg 

  serdülő-újonc 
leány, fiú 

3-4 kg 

 

13:45   serdülő leány 
500 g 

 serdülő fiú  
600 g 

14:40 junior-felnőtt 
férfi 

6 kg – 7,26 kg 

  ifi-junior-felnőtt 
férfi 

5 kg – 6 kg – 7,26 
kg 

 

16:20    ifi-junior-felnőtt 
női 

3 kg – 4 kg 

 

17:00     ifi-junior-
felnőtt férfi 

700 g – 800 g 

18:15     ifi-junior-
felnőtt női 

500 g – 600 g 

 
*Az időrend tájékoztató jellegű, az egyes számokban az indulók létszámától függően változhat. 

Nevezés:     
Kizárólag előnevezéssel a MIR rendszeren keresztül! Helyszíni nevezés nem lehetséges. 

Nevezés indul:   2017. április 02. 00:00 
Nevezés zárul:   2017. április 16. 23:59  

Nevezési díj: 1000 Ft/ versenyszám  



Az elfogadott nevezéseket a versenyiroda április 19. (szerda) 12:00 óráig a Győri AC (www.gyac.hu) és a MASZ 
honlapján teszi közzé.  
A versenyt rendező Győri AC igazolt atlétái számára a nevezés ingyenes.  
 
Jelentkezés:  a versenyszám kezdete előtt 75 perccel. 

Call Room:  a versenyszámok előtt 30 perccel a futófolyosó végén. 

Melegítés:  futófolyosó, valamint a forgásokra kijelölt helyen 

Szerhitelesítés:  a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 75 perccel, call room meletti kijelölt helyen. 

Költségek:   A verseny rendezési költségeit a Győri AC, a résztvevők egyéb költségeit az egyesületek 
viselik. 

Egyéb tudnivalók:  Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezők, ill. a pálya üzemeltetője felelősséget nem 
vállal. Szerhitelesítésre a versenyszám megkezdése előtt legkésőbb 60 perccel, a 
versenyiroda mellett van lehetőség.  
Orvosi ügyeletet a helyszínen biztosítunk. 

 

http://www.gyac.hu/

