124. Atlétikai Magyar Bajnokság
férfi hármasugrás, férfi súlylökés, férfi kalapácsvetés és női távolugrás
1. A bajnokság célja:
Magyarország 2019. évi bajnoki címeinek és helyezéseinek eldöntése férfi hármasugrás, férfi súlylökés, férfi
kalapácsvetés és női távolugrás versenyszámokban.
2. A bajnokság ideje és helyszíne:
2019. július 30. kedd
Iharos Sándor Atlétikai Pálya, 1134 Budapest, Dózsa György út 53.
férfi hármasugrás, férfi súlylökés, női távolugrás
2019. július 31. szerda
Sugár úti Atlétikai Centrum, 9700 Szombathely, Sugár út 18.
férfi kalapácsvetés
3. A bajnokság versenybírósága:
Elnök:
Elnökhelyettes:
Technikai elnökhelyettes:
Titkár:

Lohn Angéla
Kopcsay Péter
Rózsa István
Lohn Angéla

/
/
/
/

Friedmanszkyné Mohácsi Éva
Németh Zsolt
Mikics István
Gyurátz Réka

4. Résztvevők:
Érvényes MASZ versenyengedéllyel és nevezési szinttel rendelkező versenyzők.
5. Nevezési szintek (2017.01.01-től):
Ifjúsági leányok

12.00 / 3 kg
47.50 / 3 kg

Nők
530
11 -es gerenda
10.50
40.00

versenyszámok
Távol
Hármas
Súly
Kalapács

Férfiak
660
13 -as gerenda
13.00
50.00

Junior/*ifjúsági férfiak

14.50 / 6 kg
60.00 / 6 kg

6. Jelentkezés:
A versenyszám kezdete előtt 75 perccel lezárul.
7. Call room:
- Ügyességi számok:

megjelenés
35

bevezetés
30

8. Saját szer:
Használata hitelesítés után megengedett. A szereket hitelesítésre legkésőbb 90 perccel a versenyszám kezdete
előtt le kell adni az arra kijelölt szerhitelesítő helyen, azokat a versenybíróság szállítja a verseny helyszínére,
majd versenyszám befejezése után ugyanitt átvehető.
9. Díjazás:
A versenyszámok győztesei elnyerik a „Magyarország 2019. évi Országos Bajnoka” címet.
Minden 1-3. helyezett érem díjazásban részesül.
A versenyszámok helyezettjeinek a helyezési és eredményességi pontjai a Szuper Liga sorozat értékelésébe
beleszámítanak, pénzdíj a magyar bajnokságon nincs.

IDŐREND
1. nap július 30. kedd
17:00

Súlylökés

férfi

Dr. Darányi József emlékverseny

17:00

Távolugrás

női

Fejes Zoltán emlékverseny

18:30

Hármasugrás

férfi

Farkas Mátyás emlékverseny

2. nap július 31. szerda
17:25

Kalapácsvetés

férfi

Németh Imre emlékverseny

Az Országos Bajnokság emlékversenyeinek névadói
Hármasugrás férfi
Farkas Mátyás emlékverseny
A korának sportembereihez hasonlóan, más sportágakban is eredményes, sokoldalú atléta volt. Az 1920-as
években kiteljesedett pályafutása során magyar bajnoki címeket szerzett, tagja volt a válogatottnak, később
eredményes edzőként dolgozott.
Súlylökés férfi
Dr. Darányi József emlékverseny
Súlylökőként 10-szer javított országos csúcsot, kétkezes lökésben 3-szor világcsúcsot is felállított. 36-szoros
válogatott, 12-szeres bajnoki első, főiskolai világbajnok volt, angol bajnokságot kétszer nyert.
Kalapácsvetés férfi
Németh Imre emlékverseny
Az 1948-as olimpián bajnok, négy év múlva bronzérmes volt kalapácsvetésben. Tartott világcsúcsot, vezette
a világranglistát. 12-szeres magyar bajnok, kétszeres angol bajnok, 10-szer javított országos csúcsot, 34-szer
volt a válogatott tagja. Aktív versenyzői évei után MASZ elnökként és a Népstadion igazgatójaként is segítette
a sportágat.
Távolugrás női
Fejes Zoltán emlékverseny
Sikeres edzőként világverseny győzteseket, válogatottakat, magyar bajnokokat, csúcstartókat nevelő
kiemelkedő tudású szakember volt. Évtizedekig tartó eredményes szakmai munkája során a MASZ szövetségi
kapitányaként is tevékenykedett. Tagja volt a szövetség Elnökségének, vezetője az Edzőbizottságának.

