VERSENYKIÍRÁS
Dr. Papp Pál – Csermák József Kalapácsvető Emlékverseny
2018. augusztus 18.

A verseny ideje:

2018. augusztus 18. szombat

A verseny helye:

Tapolca Városi Sport- és Szabadidő Centrum
8300 Tapolca Sümegi út 40.

A verseny célja:

Az atlétika népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása a
kiírásban szereplő meghatározott korosztályú kalapácsvetőknek.
Tisztelgés a kalapácsvetés meghatározó egyéniségei előtt.
A Junior Liga versenysorozat részeként a női kalapácsvetés
megrendezése

A verseny rendezője: Tapolca Város Önkormányzata megbízásából a Tapolca Kft. és
Veszprémi Egyetemi Diák Atlétikai Club (VEDAC)
Versenybíróság

elnöke:
elnökhelyettes:
titkár:
MASZ delegált:

Szabóné Harlai Katalin
Bakler Zoltán
Lévai József
Stiglic Edit

Résztvevők:

Kizárólag érvényes versenyengedéllyel rendelkező benevezett atléták a
MASZ versenyszabályzata szerint.

Nevezés, jelentkezés: on-line nevezés indul: 2018. augusztus 6. hétfő, 00: 00
on-line nevezés zárul: 2018. augusztus 13. hétfő, 23:59
A versenyre az előnevezés ingyenes. Helyszíni nevezés nincs.
Jelentkezés az adott versenyszám megkezdése előtt 75 perccel lezárul.
Díjazás:

A versenyszámok I-III. helyezettje éremdíjazásban részesül.
A felnőtt férfi győztes elnyeri a Csermák József által felajánlott Dr.
Papp Pál vándorserleget.
Az egyéni versenyszámok eredményei (I-VI. helyezések - az olimpiai
pontszámítás) alapján a legeredményesebb egyesület elnyeri a Csermák
Katalin által felajánlott Csermák József Vándorserleget.

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:

abszolút kalapácsvetés (4kg)
Junior Liga kalapácsvetés (4kg)
ifjúsági kalapácsvetés (3kg)
serdülő kalapácsvetés (3kg)
újonc kalapácsvetés (2kg)
gyermek I. kalapácsvetés (2kg)
gyermek II. kalapácsvetés (3kg)

férfi:

abszolút kalapácsvetés (7.26kg)
junior kalapácsvetés (6kg)
ifjúsági kalapácsvetés (5kg)
serdülő kalapácsvetés (4kg)
újonc kalapácsvetés (3kg)
gyermek I. kalapácsvetés (2kg, 3kg)
gyermek II. kalapácsvetés (4kg)

Dr. Papp Pál - Csermák József
Kalapácsvető Emlékverseny
Időrend

10.00

kalapácsvetés

leány

gyermek I. és gyermek II. (2kg, 3kg)

10.40

kalapácsvetés

fiú

gyermek I. és gyermek II. (2kg, 3kg, 4kg)

11.20

kalapácsvetés

fiú

újonc (3kg)

12.00

kalapácsvetés

leány

újonc (2kg)

12.40

kalapácsvetés

fiú

serdülő (4kg)

13.50

kalapácsvetés

fiú

ifjúsági (5kg)
Horváth László Emlékverseny

15.00

kalapácsvetés

leány

serdülő, ifjúsági (3kg)

16.10

kalapácsvetés

férfi

junior (6kg)

17.00

kalapácsvetés

női

Junior Liga (4kg), felnőtt (4kg)

18.00

kalapácsvetés

férfi

felnőtt (7.26 kg)
Dr. Papp Pál - Csermák József
Emlékverseny

