
                                                                             

VERSENYKIÍRÁS 

I. Kis Károly Emléknap 

 

A verseny ideje: 2018. szeptember 22. szombat 

A verseny helye:  Veszprém Egyetemi Stadion 

   8200 Veszprém Wartha Vince u. 3. 

 

A verseny célja:  Az atlétika népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása a  

kiírásban szereplő meghatározott korosztályú atlétáknak. 

           Tisztelgés Kis Károly atlétaedző emléke előtt. 

 

A verseny rendezője: Pápai Atlétikai Club és a Veszprémi Egyetemi Diák Atlétikai Club 

    

Versenybíróság  elnöke: Szabóné Harlai Katalin 

elnökhelyettes: Mozsdényiné Izmindi Gizella 

titkár: Németh Attila 

Résztvevők:  Kizárólag érvényes versenyengedéllyel rendelkező benevezett atléták 

Nevezés:  on-line nevezés indul:  2018. szeptember 3. hétfő, 00:00 

 on-line nevezés zárul:  2018. szeptember 17. hétfő, 23:59 

Helyszíni nevezés nem lehetséges! 

Nevezési díj:   A verseny rendezőjével stratégiai partnerséget kötött klubok  

   versenyzőinek a nevezés ingyenes.  

   Nevezési díj 1000 Ft/versenyszám  

Jelentkezés az adott versenyszám megkezdése előtt 75 perccel lezárul. 

Jelentkezés:  75 perccel a versenyszám kezdete előtt a futófolyosóban 

Díjazás:  A versenyszámok 1-3 helyezettje éremdíjazásban részesül. 

 

Egyéb tudnivalók: Az időrend tájékoztató jellegű. 

Öltözési lehetőség a sportpálya kijelölt öltözőiben. 

      Saját versenyszer hitelesítés után használható. 

          Minden, a versennyel kapcsolatos vitás kérdésben a MASZ érvényben  

  lévő versenyszabályzata az irányadó. 

   Orvosi ügyeletet a helyszínen biztosítunk. 
 

 



Versenyszámok:  Női: 

gerelyhajítás gyermek (400gr, 500gr), junior (600gr) 

diszkoszvetés újonc (0,75kg), serdülő (1 kg), ifjúsági (1kg) 

kalapácsvetés gyermek (2kg,3kg), serdülő (3kg), ifjúsági (3kg), felnőtt 

(4kg) 

súlylökés ifjúsági  (3kg) 

100 m újonc, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt 

300 m újonc, serdülő 

400 m ifjúsági, junior, felnőtt  

800 m újonc, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt 

Férfi: 

diszkoszvetés gyermek (0,75kg, 1kg), újonc (0,75kg), serdülő (1kg), 

ifjúsági (1,5kg), junior (1,75kg), felnőtt (2kg) 

gerelyhajtás gyermek (500gr) 

kalapácsvetés gyermek (2kg, 3kg), újonc (2kg), serdülő (3kg, 4kg), ifjúsági 

(5 kg), junior (6kg), felnőtt (7,26 kg) 

súlylökés ifjúsági (5kg), junior (6kg), felnőtt (7,26 kg) 

100 m újonc, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt 

300 m újonc, serdülő 

400 m ifjúsági, junior, felnőtt  

800 m újonc, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt 

  



Időrend 

9:15   diszkoszvetés    fiú    újonc, serdülő    A pálya  

9:15   diszkoszvetés   fiú    gyermek      B pálya  

10:00   gerelyhajtás    fiú   gyermek      

10:15   kalapácsvetés    fiú   gyermek     A pálya  

10:15   kalapácsvetés    fiú    újonc, serdülő     B pálya  

10:30   gerelyhajítás   leány   gyermek       

11:15  diszkoszvetés    leány   serdülő, ifjúsági    A pálya 

11:15   diszkoszvetés    leány    újonc      B pálya   

11:30   gerelyhajítás     női   junior       

12:15   diszkoszvetés    fiú    ifjúsági      A pálya  

13:00 kalapácsvetés   leány   gyermek     B pálya 

13:00   kalapácsvetés    leány   újonc, serdülő, ifjúsági A pálya 

14:00   súlylökés     fiú    ifjúsági       

14:00   kalapácsvetés    férfi    junior      A pálya 

14:45   súlylökés     leány    ifjúsági        

15:00   diszkoszvetés    férfi   junior      A pálya  

15:45   diszkoszvetés   férfi   felnőtt      A pálya   

16:00  súlylökés     férfi   felnőtt      

16:00 100 m   leány  i.f.  újonc, serdülő 

16:10 100 m   fiú  i.f.  újonc, serdülő 

16:20 100 m    női i.f.  ifjúsági, junior, felnőtt 

16:25  100 m   férfi i.f.  ifjúsági, junior, felnőtt 

16:30   kalapácsvetés   fiú   ifjúsági      A pálya  

16:35 300 m   leány i.f.  újonc, serdülő 

16:45 300 m   fiú i.f.  újonc, serdülő 

16:55 400 m   női i.f.  ifjúsági, junior, felnőtt  

17:00 400 m    férfi i.f.  ifjúsági, junior, felnőtt  

17:00   súlylökés     férfi   junior      A pálya    

17:10 800m   leány i.f.  újonc, serdülő 

17:15 800m    fiú i.f.  újonc, serdülő 

17:15   kalapácsvetés   férfi   felnőtt     A pálya  

17:20 800m    női i.f.  ifjúsági, junior, felnőtt 

17:25 800m    férfi i.f.  ifjúsági, junior, felnőtt 

18:00   kalapácsvetés    női   felnőtt    A pálya 


