
MEGHÍVÁSOS ATLÉTIKAI VERSENY – GYŐR 

2018. július 4. szerda 

 

A verseny célja:  az Ifjúsági Európa Bajnokság főpróba versenye 

A verseny helye és ideje: Győr, Olimpiai Sport Park, 2018.07.04. szerda 

 

A versenybíróság elnöke: Gál László 

 elnökhelyettese: Stiglic Edit 

     titkára: Hubacsek Dóra 

 

A verseny résztvevői: érvényes versenyengedéllyel rendelkező, kizárólag meghívott 

versenyzők, a versenykiírás szerinti korosztályokban és számokban. 

 

Versenyszámok:  serdülő fiú: 100m gát 

 abszolút férfi:  400m, magasugrás, távolugrás 

 abszolút női: 1500m, diszkoszvetés 

 

Nevezési díj:   nincs. 

 

A bemelegítő és verseny helyszínek, a call room megjelenési és bevezetési idők mindenben 

azonosak a másnap kezdődő U18 Ifjúsági Európa Bajnokságéval!  

 

Bemelegítés:  dobók az Egyetemi dobó bemelegítő pályán (Körtöltés utca), ahonnan 

buszjárat lesz az OSP versenypályájára. 

Futók, ugrók, gátasok a versenypálya melletti 4 sávos bemelegítő 

pályát tudják igénybe venni. 

Szerhitelesítés:  Saját szer használata hitelesítés után megengedett, de a szert 

legalább 1,5 órával a versenyszám kezdete előtt le kell adni a 

futófolyosón kialakított szerhitelesítő helynél és azokat a 

versenybíróság szállítja a versenyszám helyszínére!  

A saját szert a versenyszám befejezése után csak a szerhitelesítő 

helyen lehet visszakapni. 

Jelentkezés: legkésőbb 75 perccel az adott versenyszám kezdete előtt a Call 

Room előtti sátorban! 

 

Call Room:   a megjelenés – kizárás terhe mellett - kötelező! 

 

Eredményhirdetés:  két versenyszámban tartunk próbát, ahol a megjelenés kötelező! 

 

Öltözés:   az OSP futófolyosójának emeleti öltözőiben. 

Megközelítés: az Uszoda felöli kapun lesz a beléptetés a nevezett versenyzők és 

edzőik számára, kizárólag ennél a kapunál tudják átvenni a belépésre 

jogosító pass-t.   

  

Információk:   Nagyné Petrik Éva 30/4323683 

 



Busz 
indul a 

melegítő 
pályáról 

  2018.07.04. szerda, Győr - OSP    

 Call Room Idők 

Rajt Versenyszám Nem   vége 

 
első 

hívás 
utolsó 
hívás 

bevezetés 

 14:39 14:44 14:54 15:00 100 m gát U16 fiú ief. 15:01 

 15:46 15:51 15:01 15:07 100 m gát U16 fiú ief. 15:08 

14:15 14:25 14:30 14:40 15:10 Diszkosz női döntő 15:35 

 14:30 14:35 14:45 15:15 Magasugrás U16 fiú döntő 16:00 

 15:00 15:05 15:15 15:20 400 m férfi if. 15:21 

 14:35 14:40 14:50 15:20 Távolugrás férfi döntő 15:50 

 15:07 15:12 15:22 15:27 400 m férfi if. 15:28 

 15:10 15:15 15:25 15:35 1500 m női döntő 15:40 

       15:45 Diszkosz Eredményhirdetés női főpróba 15:50 

 15:34 15:39 15:49 15:55 100 m gát U16 fiú döntő 15:56 

       16:00 1500 m Eredményhirdetés férfi főpróba  16:05 

 


