
DÉL-ALFÖLDI DOBÓ VERSENYSOROZAT - KECSKEMÉTI ÁLLOMÁS 

VERSENYKIÍRÁS 

 

A verseny célja: A versenyzők motivációjának szinten tartása, versenylehetőség  

   biztosítása az országos bajnokságokra és az őszi versenyekre való 

   felkészüléshez. A versenyév közben versenylehetőség biztosítása az 

   utánpótlás korosztályoknak megfelelő szabályok szerint. 

A verseny időpontja, helye:  

- 2020. július 05. vasárnap 11:00 óra  

-  Kecskemét, Atlétikai Centrum Olimpia utca 1/A 

Versenybíróság:  

Elnök:   Zsámboki Anna  

Versenyigazgató: Adamik Zoltán 

Technikai helyettes: Havas Endre Csaba 

Titkár:   Adamik-Vári Mariann 

Résztvevők:  Érvényes versenyengedéllyel rendelkező felnőtt, junior, ifjúsági,  

   serdülő, újonc, gyermek atléták, akiket az egyesülete benevez. 

Nevezés:  Kizárólag előnevezéssel a MIR rendszerben.  

Nevezés indul: 2020.06.22. hétfő 00:00 órakor  

Nevezés zárul: 2020.06.29. hétfő 23:59 órakor 

Nevezési díj:  1000 Ft/fő/versenyszám 

Jelentkezés:  a versenyszám kezdete előtt legkésőbb 75 perccel. 

Versenyszámok: távolugrás, magasugrás, súlylökés, diszkoszvetés, gerelyhajítás 

Díjazás:  A helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

   Dobószámokban a versenyzők eredménye beleszámít a Dél-alföldi   

   Dobó Versenysorozatba. 

Egyéb   Az időrend a nevezések függvényében módosulhat. 

 
Figyelem!  

A COVID-19 vírus miatt kialakult veszélyhelyzet megszűnésével a verseny nyitott kapus lesz, 
kísérők és szurkolók számára a belépés engedélyezett. A verseny ideje alatt mindenki köteles 
ügyelni a 1,5 méteres távolság tartására. A pályára történő belépéskor továbbra is alapvető 
elvárás a legszigorúbb higiéniai szabályok betartása, a rendszeres kézmosás, fertőtlenítés.  
Továbbá felhívjuk a figyelmet a MASZ június 22-én kiadott 7. sz. elnöki utasításának 
betartására és betartatására! 



IDŐREND 

 

10:00   súlylökés Fiú újonc, serdülő  3 kg, 4 kg A pálya 

  súlylökés Fiú gyermek   2 kg  B pálya 

10:00  magasugrás Férfi abszolút 

  távolugrás Női abszolút 

  gerelyhajítás Női ifjúsági, serdülő, újonc 500 g 

10:45  súlylökés Férfi junior, ifjúsági  6 kg, 5 kg 

  gerelyhajítás Női felnőtt, junior   600 g 

11:30  súlylökés Férfi felnőtt   7,26 kg 

  távolugrás Férfi abszolút 

  gerelyhajítás Férfi ifjúsági, serdülő, újonc 700 g, 600 g, 500 g 

  magasugrás Női abszolút 

12:15  gerelyhajítás Férfi felnőtt, junior  800 g 

  súlylökés Leány újonc   2 kg  A pálya 

  súlylökés Leány gyermek   2 kg  B pálya 

13:00  diszkoszvetés Fiú serdülő, újonc  1 kg, 0,75 kg 

  súlylökés Női ifjúsági, serdülő  3 kg 

13:45  diszkoszvetés Férfi felnőtt, junior, ifjúsági 2 kg, 1,75 kg, 1,5 kg 

13:45  súlylökés Női felnőtt, junior  4 kg 

14:30  diszkoszvetés  Női felnőtt, junior, ifjúsági, serdülő, újonc 1 kg, 0,75 kg 


