
Versenykiírás 

VEDAC DOBÓAKADÉMIA TÉLI VERSENYSOROZAT 2018/I 
 

 

A verseny ideje:  2018. február 3. (szombat) 

A verseny helye:  Veszprémi Egyetemi Stadion 

8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. 

A verseny célja:  Az atlétika népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása a 
kiírásban meghatározott versenyzők számára 

A verseny rendezője: Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) 

A versenybíróság:  

Elnök: Szabóné Harlai Katalin 

Elnökhelyettes: Németh Attila 

Titkár: Horváth Balázs 

 

A verseny résztvevői: kizárólag érvényes versenyengedéllyel rendelkező atléták. 

Nevezés, jelentkezés: on-line előnevezés indul 2018. január 15. hétfő 00:00 

on-line előnevezés zárul: 2018. január 29. hétfő 23:59,  

jelentkezés: legkésőbb az adott versenyszám megkezdése előtt 75    
perccel lezárul. 

Helyszíni nevezés nincs. 

Nevezési díj:   1000 Ft/versenyszám  

A verseny rendezőjével stratégiai partnerséget kötött klubok 
versenyzőinek a nevezés ingyenes. 

 

 



Versenyszámok és időrend 

10:00 Kalapácsvetés fiú gyermek (A pálya) 

10:00 Kalapácsvetés fiú újonc, serdülő (B pálya) 

10:00 Diszkoszvetés leány ifjúsági (C pálya) 

10:45 Kalapácsvetés leány gyermek (A pálya) 

10:45 Kalapácsvetés leány újonc, serdülő (B pálya) 

10:45 Diszkoszvetés fiú ifjúsági (C pálya) 

11:30 Kalapácsvetés leány ifjúsági (A pálya) 

11:30 Diszkoszvetés fiú gyermek (B pálya) 

11:30 Diszkoszvetés fiú újonc, serdülő (C pálya) 

12:15 Kalapácsvetés fiú ifjúsági (A pálya) 

12:15 Diszkoszvetés leány gyermek (B pálya) 

12:15 Diszkoszvetés leány újonc, serdülő (C pálya) 

13:00 Diszkoszvetés férfi junior (B pálya) 

13:00 Súlylökés fiú gyermek (A pálya) 

13:00 Súlylökés fiú újonc, serdülő, ifjúsági, férfi junior (B pálya) 

13:45 Kalapácsvetés férfi junior (A pálya) 

14:30 Kalapácsvetés férfi felnőtt (A pálya) 

14:30 Súlylökés leány gyermek (A pálya) 

14:30 Súlylökés leány újonc, serdülő, ifjúsági, női junior (B pálya) 

15:15 Kalapácsvetés női junior (A pálya) 

16:00 Kalapácsvetés női felnőtt (A pálya) 

 

 



Egyéb tudnivalók:  

1. Az  időrend tájékoztató jellegű, a nevezések függvényében változhat. 
2. Szerhitelesítésre a versenyszám megkezdése előtt, a dobópálya melletti épületben 

folyamatosan van lehetőség, de az adott versenyszám kezdése előtt 75 perccel a 
hitelesítést lezárjuk! 

3. Öltözési és fürdési lehetőség a stadion főépületében található öltözőkben biztosított. 
Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk! 

4. Minden, a versennyel kapcsolatos vitás kérdésben a MASZ hatályos 
Versenyszabályzata az irányadó. 

5. Orvosi ügyeletet a helyszínen biztosítunk. 

Minden versenyzőt, edzőt és érdeklődőt tisztelettel várunk, és a résztvevőktől rugalmas 
együttműködést kérünk!  

 

Veszprém, 2018. január 3.  

VEDAC 


