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A verseny célja:  Téli versenyzési lehetőség biztosítása. 

A verseny résztvevői: Junior, ifjúsági, serdülő és újonc korosztályok. 

A verseny időpontja: 2019. Január 13. /Vasárnap/ 

A verseny elnöke:  Rády Zoltánné 

A verseny titkára:  Lohn Angéla 

A verseny helye:  Dunakeszi VSE futófolyosó 

   Dunakeszi Fő u. 145. 

Nevezés:  A MIR rendszeren keresztül előnevezéssel. 

   Nevezés indul: 2018.12.20 (csütörtök) 00:00 

   Nevezés zárul: 2019.01.07 (hétfő) 23:59 

   Nevezési díj 1000,- Ft versenyszámonként. 

Díjazás:    Az I-III. helyezett oklevél vagy érem díjazásban részesül 

korosztályonként. 

Egyebek:  60 m síkfutásban 4-es döntőket rendezünk. 

   A futószámokban kézi időmérés lesz. 

   A verseny résztvevői szöges cipőt használhatnak. 

Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak 

felelősséget. 

Az időrend tájékoztató jellegű, a résztvevők létszámától függően módosulhat. 

Egyéb: 

A futószámokban kézi időmérés lesz. 

Kérjük az egyesületeket, hogy a versenyre csak a versenyzők és a kísérő edzők jöjjenek! A futófolyosó 

adottságai nem teszik lehetővé a nagyszámú nézőközönséget. Ez a verseny lebonyolíthatóságát segíti. 

Köszönettel: A rendezők 

 

Időrend 

 

  10,00 Távolugrás újonc   leány 

  10,00 60 m sík  újonc  fiú  ief. 

  10,10 60 m sík  serdülő  fiú  ief. 

  10,20 60 m sík  ifi   fiú  ief. 

  10,30 60 m sík  junior   férfi   ief. 

  10,40 Távolugrás serdülő  leány 

  11,10 60 m sík  újonc   fiú  B-A döntő 

  11,15 60 m sík  serdülő  fiú  B-A döntő 

  11,20 60 m sík  ifi   fiú  B-A döntő 

  11,25 60 m sík  junior   férfi  B-A döntő 

  11,25 Távolugrás ifi   női 

  11,40 Távolugrás junior   női 

  11,40 60 m sík  újonc   leány   ief. 

  11,50 60 m sík  serdülő  leány  ief. 

  12,00 60 m sík  ifi   leány  ief. 

  12,10 60 m sík  junior   női  ief. 

  12,10 Távolugrás újonc   fiú 

  12,30 60 m sík  újonc   leány  B-A döntő 

  12,35 60 m sík  serdülő   leány  B-A döntő 

  12,40 60 m sík  ifi   leány  B-A döntő 

  12,45 60 m sík  junior   női  B-A döntő 



  12,45 60 m gát  újonc   leány  if. 

  12,50 60 m gát  serdülő  leány  if. 

  12,50 Távolugrás serdülő  fiú 

  13,00 60 m gát  ifi   leány  if. 

  13,05 60 m gát  junior   női  if. 

  13,15 Távolugrás ifi   fiú 

  13,15 60 m gát  újonc   fiú  if. 

  13,25 60 m gát  serdülő  fiú  if. 

  13,30 Távolugrás junior   férfi 

  13,30 60 m gát  ifi   fiú  if. 

  13,40 60 m gát  junior   férfi  if. 

  13,40 Ötösugrás újonc   fiú 

  13,50 Ötösugrás újonc   leány 

  14,00 Ötösugrás serdülő  fiú 

  14,10 Ötösugrás serdülő  leány 

  14,20 Hármasugrás ifi   fiú 

  14,30 Hármasugrás ifi   leány 

  14,40 Hármasugrás junior   férfi 

  14,50 Hármasugrás junior   női 
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