
 

 

6. Kis-Balaton Bajnokság 

Veszprém, 2018. július 20. péntek 

 

                                          

 

A verseny célja:  Versenyzési lehetőség biztosítása a versenykiírásban szereplő 
versenyszámokban a gyermek, az újonc és a serdülő korosztály 
számára. Az atlétika sportág népszerűsítése. 

 

A verseny ideje:  2018. július 20. (péntek) 13:00 

A verseny helye:  Egyetemi Stadion.  8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.  

Támogatók:      
    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
  
 

    Magyar Atlétikai Szövetség   

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

A versenybíróság:  Elnök:    Szabóné Harlai Katalin  
 Elnökhelyettes:  Stiglic Edit 
 Technika:   Esső András 
 Titkár:    Németh Attila 
 

A verseny résztvevői, nevezés:   

- Dobószámokban azok a gyermek, újonc és serdülő korú érvényes versenyengedéllyel 

rendelkező versenyzők, akiket egyesületük a nevezési határidőig benevez, és akik a 

versenyszámuk kezdete előtt 75 perccel lejelentkeznek. Helyszíni nevezés nem 

lehetséges! 

- Futószámokban, kislabdahajításban, távolugrásban azok az U11 (2008-2009) és U13 

(2006-2007) korcsoportos versenyzők, akik a nevezési lapot határidőig e-mailben 

megküldik. Helyszíni nevezés nem lehetséges! 

Nevezés: 



- A dobószámok gyermek, újonc és serdülő versenyzői részére: 

 On-line nevezés indul: 2018. július 2. (hétfő) 0:00 

 On-line nevezés zárul: 2018. július 13. (péntek) 23:59 

 

- Futószámokban, kislabdahajításban, távolugrásban az U11 (2008-2009) és U13 (2006-

2007) korcsoportos versenyzők: a mellékelt nevezési lap kitöltésével, és az 

vedac@vedac.hu email címre történő megküldésével nevezhetnek. 

Helyszíni nevezés nem lehetséges! 

Nevezési határidő:  2018. július 17. kedd 23:59 

Nevezési díj:  500 Ft/fő, független attól, hogy hány versenyszámban indul 

A nevezési díjat a jelentkeztetésnél kell fizetni. 

 
Díjazás:  A gyerekek minden versenyszámban korcsoportonként és nemenként érem 

díjazásban részesülnek. 
 
Call Room:  A pályára a versenyzők felvezetéssel mehetnek be, az edzők a korláton kívülről 

segíthetik a versenyzőjüket. 
 

Felvezetés: futószámokra 15 perccel a rajt előtt, 
ügyességi számokra 25 perccel a versenyszám kezdete előtt. 

 
Egyebek: 

- Egy gyerek maximum kettő versenyszámban indulhat. 

- Szöges cipő használata megengedett.  

- 60 m-es távok térdelőrajttal indulnak.  

- Rajtgép használata az U11 és U13 számára megengedett, de nem kötelező. 

- Távolugrás mindegyik korosztálynak 60 cm-es elugró sávból történik. 

- Távolugrásban és kislabda hajításban minden indulónak 3 kísérlete van. 

- Az eredményhirdetés a verseny alatt folyamatosan, a jegyzőkönyvek feldolgozását 

követően történik. 

 

Szállás lehetőség: Pannon Egyetem Központi Kollégiumban 
 Cím: Veszprém, Egyetem u. 10. 
 Telefon/Fax: 88/800-000  

recepcio@vekoll.uni-pannon.hu 
Veszprémi Egyetemi Stadion melletti Hotel Magisterben 
Cím: Veszprém, József Attila u. 34/2 
Telefon/Fax: 88/623-000 

 www.hotelmagister.hu - info@hotelmagister.hu  

mailto:vedac@vedac.hu
mailto:recepcio@vekoll.uni-pannon.hu
http://www.hotelmagister.hu/
mailto:info@hotelmagister.hu


6. Kis-Balaton Bajnokság időrend 
 
 

13:00   kalapácsvetés    leány   újonc, serdülő 

14:00  kalapácsvetés   leány   gyermek  A pálya 

14:00  kalapácsvetés   fiú  gyermek  B pálya 

15:00   kalapácsvetés    fiú   újonc, serdülő 

15:00  kislabdahajítás  leány   U11 

15:00  távolugrás    fiú  U11 

15:30  kislabdahajítás  fiú  U11 

15:30  távolugrás    leány  U11 

16:00  kislabdahajítás  leány   U13 

16:00  távolugrás    fiú  U13 

16:30  kislabdahajítás  fiú  U13 

16:30  távolugrás    lány  U13 

16:00  diszkoszvetés   fiú  gyermek  A pálya 

16:00  diszkoszvetés   leány  gyermek B pálya 

17:00  súlylökés   leány  gyermek A pálya 

17:00  súlylökés   fiú  gyermek B pálya 

17:00  60 m if.   fiú   U11 

17:15  60 m if.   leány   U11 

17:30  60 m if.   fiú   U13  

17:30  gerelyhajítás   leány  gyermek 

17:45  60 m if.   leány   U13 

18:00  gerelyhajítás   fiú  gyermek 

18:00  600 m if.    fiú   U11 

18:10  600 m if.    leány   U11  

18:20  600 m if.   fiú   U13 

18:30  600 m if.    leány   U13  

 

 

 

 



 

Nevezési lap 

A verseny megnevezése: 5. Kis-Balaton Bajnokság Verseny ideje, helye: 

   2018.07.21., Veszprém 

Az egyesület neve:   
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Nevezési határidő: 2018.07.17. 23:59 A nevezésért felelős edző, vezető: 

A nevezés dátuma: 
  

  
  

 


