XIV. Németh Miklós Gerelyhajító Verseny
A verseny célja: Hagyományteremtés, tehetségkutatás, versenyzési lehetőség biztosítása
az egyesületek gerelyhajítói számára.
A verseny időpontja és helyszíne: 2018. szeptember 30. (vasárnap), Váci Reménység
Sportpálya (2600 Vác, Kosdi utca 2.)
A verseny fővédnöke: Németh Miklós olimpiai bajnok gerelyhajító
A verseny rendezője: Váci Reménység Egyesület, Magyar Paralimpiai Bizottság
Versenybíróság:
elnök:
elnök helyettes:
technikai h.:
titkár:

Urbán Renáta
Magyari József
Szikora Gyula
Jancsik László

Versenyszámok: gyermek, újonc, serdülő, ifjúsági, junior, utánpótlás, felnőtt női és férfi
gerelyhajítás, továbbá parasportolóknak ülő és álló gerelyhajítás. A parasportolók egyben a
Horváth Ferenc Emlékverseny kupájáért küzdenek.
Nevezés:

Előzetes nevezés kizárólag a MIR-ben!
Nevezés indul:

2018. szeptember 17. hétfő, 00:00

Nevezés zárul:

2018. szeptember 24. hétfő, 23:59

Gyermeknél fiatalabb korcsoportokra előzetes nevezés lehetséges a
kalac74@freemail.hu e-mail címen 2018. szeptember 24-ig.
Nevezési díj: Felnőtt korosztály: 1500 forint/versenyszám
Junior korosztály: 1000 forint/versenyszám
Ifjúsági korosztály: 800 forint/versenyszám
Újonc, serdülő korosztály: 600 forint/versenyszám
Gyermek korosztály: 400 forint/versenyszám Parasportolóknak
ingyenes.
Helyszíni nevezésre is lehetőség van a nevezési díj +500 forint megfizetésével, a
versenyszám kezdete előtti 75. percig.
Jelentkezés: a versenyszámok kezdete előtt 75 perccel zárul.

Résztvevők: A szakosztályok igazolt versenyzői, akik érvényes versenyengedéllyel
rendelkeznek, DSE-k tagjai.
Díjazás: Az első három helyezett versenyző érem díjazásban (a gyermek korcsoportban
évfolyamonként), a versenycsúcsot megdöntő versenyzők kupadíjazásban részesülnek.

Egyéb:
- A VERSENYEN KIZÁRÓLAG NÉMETH-TÍPUSÚ GERELLYEL LEHET VERSENYEZNI,
saját szer használata hitelesítés után megengedett. (Gerelyt a versenyszámokhoz
biztosítunk).
- A rendezés és díjazás költségeit a rendezők, a részvétel költségeit a versenyzők fedezik.
- Az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
- A verseny idejére orvost biztosítunk.
- Az időrend tájékoztató jellegű, a versenybíróság a változtatás jogát fenntartja.

IDŐREND

idő
9:30

10:15

11:15

12:15

13:15

korcsoport

pálya

Gyermek I. 9-10 éves lány (400gr)

„A”

Gyermek I. 9-10 éves fiú (500gr)

„C”

Gyermek II. 11-12 éves lány (400gr)

„B”

Gyermek II. 11-12 éves fiú (500gr)

„C”

Újonc lány (500gr)

„B”

Újonc fiú (500gr)

„C”

Parasportolók női

„A”

Serdülő fiú (600gr)

„C”

Serdülő lány (500gr)

„B”

Parasportolók férfi

„A”

Junior, U23, felnőtt női

„C”

14:00

15:00

Hallássérült sportolók női, férfi

„A”

Ifjúsági lány (500gr)

„A”

Ifjúsági fiú (700gr)

„C”

Junior, U23, felnőtt férfi

„C”

