
 
Szekszárd Város Atlétikai Versenye 

 
2018. április 20. péntek 14.45 

 
A verseny rendezője: 

Szekszárdi Sportközpont Nkft. 
 

A verseny célja: 
A versenyzők felkészültségének lemérése, versenylehetőség biztosítása. 

 
A versenysorozat időpontjai, helyszíne:  

2018. április 20. péntek 14.45 
Szekszárd Atlétika Pálya (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.) 

     
Versenybíróság elnöke: Móra Zoltán  

elnökhelyettese: Scherer Tamás 
technikai felelőse: Pálvölgyi László 
titkára:   Bandel Zsanett  

 
Résztvevők:  

Egyesületek  újonc, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt igazolt versenyzői, akik érvényes 
MASZ versenyengedéllyel rendelkeznek. 
 

Indulási korlátozások:   
Indulási korlátozások a MASZ szabályai szerint.  

 
Nevezés: 

Előnevezés, kizárólag a MIR rendszeren keresztül 
 Nevezés indul:    2018. április 02. hétfő 00:00 
 Nevezés zárul:    2018. április 13. péntek 23:59 
 
Nevezési díj:  

1000 Ft/fő/versenyszám 
 

Jelentkezés:  
A versenyszámok előtt legkésőbb 75 perccel a versenyirodában 
 

Kezdőmagasságok: 
A nevezések ismeretében a helyszínen kerül megállapításra. 

 

Egyebek:  
A futószámoknál kézi időmérés lesz.  
Öltözés a kijelölt öltözőkben.  
Az öltözőben és a pálya területén szabadon hagyott holmikért a rendezőség nem  
vállal felelősséget. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IDŐREND 
 

14.45 300 m gátfutás  lány serdülő (76,2) 

15.00 100 m gátfutás  lány  ifjúsági (76,2) 

15.00 Súlylökés női junior, felnőtt (4 kg)  

 Magasugrás  női  abszolút 

 Távolugrás férfi abszolút 

 Gerelyhajítás lány újonc, serdülő, ifjúsági (500 g) 

15.10  100 m gátfutás  női  abszolút (84) 

15.15 Súlylökés női serdülő, ifjúsági (3 kg) 

 Gerelyhajítás női junior, felnőtt (600 g) 

15.20  110 m gátfutás  férfi ifjúsági (91,4) 

15.25 Súlylökés lány újonc (2 kg) 

15.30  110 m gátfutás  férfi  junior (99cm) 

15.40  100 m síkfutás férfi abszolút 

 Diszkoszvetés lány újonc (0,75 kg) 

15.50 Diszkoszvetés női serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt (1 kg) 

16.00  400 m síkfutás női  abszolút   

 Súlylökés fiú újonc (3 kg) 

 Távolugrás női  abszolút 

16.10 Súlylökés fiú serdülő (4 kg) 

16.10  400 m síkfutás férfi  abszolút  

 Magasugrás férfi  abszolút 

16:15 Súlylökés fiú ifjúsági (5 kg) 

16.25 Súlylökés fiú junior (6 kg) 

 200 m síkfutás női  abszolút 

 Diszkoszvetés fiú újonc (0,75 kg) 

16.35 Súlylökés férfi 

16.30  200 m síkfutás férfi  abszolút 

 Diszkoszvetés fiú serdülő (1 kg) 

16.40 Diszkoszvetés fiú ifjúsági (1,5 kg) 

16.40  800 m síkfutás férfi  abszolút  

16.45  800 m síkfutás női  abszolút 

16.50 Diszkoszvetés fiú junior (1,75 kg) 

17.00   1500 m síkfutás női  abszolút 

 Diszkoszvetés férfi felnőtt (2 kg) 

17.10  1500 m síkfutás férfi  abszolút 

 Gerelyhajítás fiú újonc (500 g) 

17.20 Gerelyhajítás fiú serdülő (600 g) 

17.20   4x100 m váltó női 

17.30 Gerelyhajítás fiú ifjúsági (700 g) 

17.30  3000 m sík  női  abszolút 

17.40 3000 m síkfutás férfi abszolút 

 Gerelyhajítás fiú junior, felnőtt (800 g) 

 

 



 


