SZEGEDI VASUTAS SE

DÉL-ALFÖLDI DOBÓ VERSENYSOROZAT
SZEGEDI ÁLLOMÁS

Szeged
2020. JÚNIUS 13. 10.00 óra

A RENDEZVÉNYT TÁMOGATTÁK:

Szegedi Vasutas SE

Dél-alföldi dobó versenysorozat - szegedi állomás

1. A verseny célja:

magasabb minősítési szintek elérése, versenylehetőség
biztosítása

2. A verseny helye:

Szegedi Vasutas SE sportpálya (dobópálya)
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74/C

ideje:
3. A versenybíróság:
elnök:
elnökhelyettes:
titkár:
technika:

2020.06.13. 10.00 óra
Guba Pálné
Losonczi Csongor
Eperjesi László
ifj. Eperjesi László

4. Résztvevők:

az SZVSE, a Maximus SE, a Békéscsabai AC és a KARC
érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyzői, valamint
azon versenyzők, akik részvételét a MASZ szakmai igazgatója
engedélyezte.

5. Nevezés:

kizárólag előnevezéssel a MIR rendszeren keresztül.
Nevezés indul: 2020.06.02. 00:00
Nevezés zárul: 2020.06.08. 23:59

6. Nevezési díj:

1000Ft/fő/versenyszám

7. Jelentkezés, nevezési díj befizetés: a versenyszám kezdete előtt legkésőbb 75 perccel.
8. Egyéb:
- versenyszámonként nyolcas döntőt rendezünk
- az időrend az indulók számától függően változhat
- saját sportszer használható, szerhitelesítés a dobószámok kezdete előtt 1 órával
- minden induló a korosztályának megfelelő súlyú szerrel versenyezhet
- öltözési lehetőséget a járványra való tekintettel nem tudunk biztosítani
- gépkocsival érkezőknek parkolási lehetőség a Szeged Plaza parkolójában
- érdeklődni: 06-70/265-20-96
9. Díjazás:
- Az időrendben megadott versenyszámonként, nemenként 1-3 helyezettek díjazásban
részesülnek.

-

A versenysorozat győztesei:
a versenysorozatban a versenyzők súlylökésben és diszkoszvetésben elért 3 legjobb eredményének összege alapján kerülnek kihirdetésre a versenysorozat győztesei nemenként
mindkét dobásnemben.

FIGYELEM!
A COVID-19 vírus miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a verseny zárt kapus, kísérők és
szurkolók számára a belépés nem engedélyezett. A verseny ideje alatt mindenki köteles ügyelni a
1,5 méteres távolság tartására és a rendszeres kézmosásra, kézfertőtlenítésre. A pályára történő
belépéskor kézfertőtlenítés kötelező! Továbbá felhívjuk a figyelmet a MASZ május 5-én kiadott 5. sz.
elnöki utasításának betartására és betartatására!
Szeged, 2020-05-28

IDŐREND
10:00 súlylökés
11:00 diszkoszvetés

gyermek l-ll
„A” pálya fiú, „B” pálya leány
gyermek l-ll
fiú-leány
„A” pálya fiú, „B” pálya leány
fiú-leány

2 kg
0,75 kg

12:00 gerelyhajítás

férfi

ifjúsági

12:30 súlylökés

leány

újonc, serdülő, ifi
„A” pálya serdülő, ifi, „B” pálya újonc

13:30 diszkoszvetés

fiú

újonc, serdülő

13:30 diszkoszvetés

leány

újonc
„B” pálya

14:30 súlylökés

fiú

újonc, serdülő

15:30 súlylökés

férfi

ifjúsági, junior

16:45 diszkoszvetés

férfi

ifjúsági, junior, abszolút
„A” pálya abszolút, „B” pálya ifi, junior 1,5 kg, 1,75 kg, 2 kg

17:00 súlylökés

női

abszolút

18:00 diszkoszvetés

női

újonc, abszolút
„A” pálya abszolút, „B” pálya újonc

18:00 súlylökés

ffi

abszolút

700 g
2 kg, 3kg
0,75 kg, 1 kg
0,75 kg
3kg, 4 kg
5 kg, 6 kg

4 kg
0,75 kg, 1 kg
7,26 kg

