
 

 

 

World Continental Tour Gold - 10. Gyulai István Memorial 

Atlétikai Magyar Nagydíj 2020 

 valamint meghívásos és kizárásos országos versenyszámok 

 

Helyszín:   Regionális Atlétikai Központ, 8000. Székesfehérvár, Bregyó köz 1.  
 
Időpont:   2020. augusztus 19.  (szerda) 
    
Sportigazgató:   Spiriev Attila 
 
Versenyigazgató:  Gyulai Márton  
 
Versenyirányító:  Hermann Sándor 
 

Nemzetközi meghívásos versenyszámok (a sportigazgató egyéni meghívásával): 
 
férfi:  100 m, 200 m, 400 m, 600m, 110 m gát, hármasugrás, diszkoszvetés, kalapácsvetés 
női: 200 m, 400 m, 100 m gát, 400 m gát, távolugrás, kalapácsvetés  

 
Országos versenyszámok: 
 
férfi:  100 m, 200 m, 400 m gát, magasugrás (páros értékelés) 
női: 100 m, 100 m gát, magasugrás (páros értékelés) 
 

 
Nevezés: On-line nevezés indul:  2020. augusztus 5. szerda, 00:00  

On-line nevezés zárul:  2020. augusztus 12. szerda, 23:59  
 

A nemzetközi versenyszámokra nem lehet nevezni, azokon egyéni meghívás alapján vehetnek részt a 
versenyzők. 

 

Nevezési díj:  egyetlen versenyszámra sincs. 
 

Korlátozások:    
- A nemzetközi meghívásos versenyszámokban kizárólag a sportigazgató által meghívott versenyzők 

indulhatnak! 
- 400 m gát férfi országos versenyszámban kizárólag a sportigazgató által meghívott versenyzők 

indulhatnak. 

- Páros magasugrás országos versenyszámban kizárólag a sportigazgató által meghívott versenyzők 

indulhatnak. 

 
- 100 m férfi és női országos versenyszámokban maximum 2-2 futam lebonyolítására van lehetőség. 
- 200 m férfi országos versenyszámban maximum 1 futam lebonyolítására van lehetőség. 

- 100 m gát női országos versenyszámban maximum 1 futam lebonyolítására van lehetőség. 

- A nevezések elfogadásánál a 2019/2020. évi eredmények alapján a legjobb hiteles időeredményeket 

vesszük figyelembe. 



Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a verseny hivatalos honlapját, az időrend és a hozzá tartozó call 

room időpontok esetleges változása miatt is! 

A versenyprogram változtatásának jogát fenntartjuk. 

 

www.gyulaimemorial.hu 

 

 

 

Általános tudnivalók 

 

Akkreditáció, rajtszám átvétel: 
  
Minden résztvevő magyar versenyző számára, minden versenyszámban: Novotel Hotel, 8000 Székesfehérvár, Ady 
Endre u. 19.  
Augusztus 18. kedd 10:00-tól folyamatosan, de a versenyszám kezdete előtt 2 órával lezárul! 
 
Minden magyar résztvevő versenyzőnek lehetősége van az edzője (1 fő) előzetes akkreditálására is, amit e-mailben 
kell jelezni a versenyiroda@atletika.hu címen 08.14. péntek délig, az edző nevének megadásával. 

 

 

Busz a pályára: 
 
a szállodáktól a Regionális Atlétikai Központba, igénybe vehető rajtszámmal / akkreditációs kártyával, a szállodákban 
megtalálható menetrend szerint.    
 
 

Öltözők: 
 
8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1., Regionális Atlétikai Központ, a kalapácsvető ketrec mögötti faházban. 
 
 

Call room: 

 

a futófolyosó 100 m rajt felőli végén. Az akkreditációs központban már előre átvett rajtszámmal és akkreditációs 
kártyával együtt itt jelentkezik a versenyző a versenyszámra való bevezetésre, a későbbiekben az Atlétikai Központban 
és az akkreditációs központban közzétett call room időrendnek megfelelően. 
A call room nem rendelkezik rajtszámmal! 
 

A mindenkori kormányrendeletnek megfelelő egészségügyi előírások betartása kötelező! 
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Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj 2020 
 

Székesfehérvár, Augusztus 19. 
 

        Időrend *         
  
  

(* A szervezők a változtatás jogát fenntartják) 

  

  

12:50 Kalapácsvetés – női 

14:40 Kalapácsvetés – férfi 

16:00 Ünnepélyes megnyitó 

16:05 Távolugrás – női 

16:15 100 m gát – női országos 

16:15 Magasugrás – női / férfi országos (páros értékelés) 

16:25 100 m – női országos 

16:40 100 m – férfi országos 

17:05 400 m gát – férfi országos 

17:15 Diszkoszvetés – férfi 

17:20 400 m gát – női 

17:30 400 m – női 

17:40 400 m – férfi 

17:45 Hármasugrás – férfi 

17:55 100 m – férfi 

18:10 100 m gát – női 

18:20 110 m gát – férfi B-futam 

18:30 110 m gát – férfi A-futam 

18:40 200 m – férfi országos 

18:50 200 m – női 

19:00 200 m – férfi 

19:10 600 m – férfi  

19:20 A Győztesek bevonulása 

19:35 A Dr. Spiriev Bojidar trófea átadása (a verseny legjobb teljesítménye) 

 


