
ALBERTIRSA ÚJONC ÖSSZETETT BAJNOKSÁGA 

 2018. augusztus 24. 

 

A verseny célja: versenyzési lehetőség biztosítása az újonc összetett versenyzők részére.  

 

Helyszín, időpont: Ecsedi László Sportcentrum Albertirsa, Vágóhíd u. 

                                 2018. augusztus 24. / péntek / 14.00 óra 

  

Rendező: az Albertirsai Sportegyesület Atlétikai Szakosztálya 

                       

                     Elnök: Rády Zoltánné  

                     Elnökhelyettes: Nagy Lászlóné 

                     Technikai felelős: Bágyi Gábor 

                     Titkárok: Szabóné Fekete Emília, Szabó Zita 

                     

Versenyszámok: 

  

Újonc fiú négypróba egyéni bajnokság 

  

           „ A” változat: 80 m gát (76,2 – 12 – 7,75 – 13,75), magas, távol, gerely (500 gr) 

           „ B” változat: 80 m gát (76,2 – 12 – 7,75 – 13,75), távol, 300 m, 1500 m 

           „ C” változat: 60 m, ötösugrás, súly (3 kg), gerely (500 gr) 

 

Újonc leány négypróba egyéni bajnokság 

 

           „ A” változat: 80 m gát (76,2 – 12 – 7,75 – 13,75), magas, távol, gerely (500 gr) 

           „ B” változat: 80 m gát (76,2 – 12 – 7,75 – 13,75), távol, 300 m, 800 m 

           „ C” változat: 60 m, ötösugrás, súly (2 kg), gerely (500 gr) 

 

Nyílt számok: serdülő lány, fiú – gerelyhajítás 

junior lány, fiú – gerelyhajítás 

 

A bajnokság résztvevői: a szakosztályok érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyzői.  

 

Díjazás: minden variációban az első 3 helyezett, / a nyílt számokban is! / érem díjazásban részesül. 

 

Nevezés: előnevezéssel kizárólag a MIR rendszeren keresztül! 

                       Nevezés indul: 2018. 08. 09. / csütörtök / 00:00 

                       Nevezés zárul: 2018. 08. 16 / csütörtök / 23:59 

 

Nevezési díj: újonc összetett 1000 Ft, nyílt serdülő - junior 800 Ft 

Jelentkezés: az első versenyszám kezdete előtt 75 perccel! 

                       

Egyéb: 

  Öltözési lehetőség a sportcentrum öltözőiben van. 

  Az öltözőben hagyott értékekért a rendezőség felelősséget nem vállal. 

 A verseny ideje alatt büfé üzemel. 

 

                        Mindenkit szeretettel vár: 

 

                                                                   az Albertirsai Sportegyesület Atlétikai Szakosztálya 

 



                  IDŐREND 

                                                      2018. augusztus 24. Albertirsa 

 

 
   14:00     Magasugrás                      fiú újonc                     négypróba   A 

                  Távolugrás                       fiú újonc                     négypróba   B                    „ B” pálya 

                  Ötösugrás                         fiú újonc                     négypróba   C                    „ A”  pálya 

                  Gerelyhajítás                    lány újonc                  négypróba   A   

                  80 m gát (76,2-12-7,75)   lány újonc                  négypróba   B   

  

   14:30      Gerelyhajítás                    lány újonc                  négypróba   C  

 

   14:45      80 m gát ( 76,2-12-7,75)  lány újonc                  négypróba   A 

                  Távolugrás                        lány újonc                  négypróba   B                   „ B”  pálya 

 

   15:00      80 gát (76,2-12-7,75 )      fiú újonc                    négypróba   A 

 

                  Gerelyhajítás (800gr)      fiú junior               nyílt szám 

 

   15:15      80 gát ( 76,2-12- 7,75 )    fiú újonc                    négypróba   B 

 

   15:30      60 m                                  lány újonc                négypróba   C  

                  gerelyhajítás                      fiú újonc                   négypróba   C 

 

   15:45      300 m                                lány újonc                 négypróba   B  

                  Magasugrás                       lány újonc                 négypróba   A 

 

   16:00      Távolugrás                        fiú újonc                    négypróba   A                   „ A”  pálya 

 

                  Gerelyhajítás (500-600 gr )   lány serdülő, junior        nyílt szám 

 

   16:15      300 m                                fiú újonc                    négypróba   B  

 

   16:30      60 m                                  fiú újonc                    négypróba   C  

                  Ötösugrás                          lány újonc                 négypróba   C                   „ A”  pálya 

 

   17:00      Gerelyhajítás                     fiú újonc                   négypróba   A 

                  Távolugrás                         lány újonc                 négypróba   A                   „ A”  pálya 

   17:30      Súlylökés                           fiú újonc                   négypróba   C  

               

   17:45      800 m                                lány újonc                 négypróba   B  

                  Súlylökés                           lány újonc                 négypróba C 

 

   18:00      1500 m                              fiú újonc                    négypróba   B  

 

                  Gerelyhajítás (600 gr)     fiú serdülő               nyílt szám 

   


