
 

 

Az Ikarus BSE újonc, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt súlylökő és 

gerelyhajító versenye 
 

A verseny célja:  minősítő verseny keretében felkészülési lehetőség biztosítása 

A verseny rendezője:  Ikarus BSE Atlétika Szakosztálya 

A verseny helyszíne:  Ikarus BSE Sporttelepe 

    1165 Budapest, Bátony u. 1-3. 

Parkolási lehetőség: a telephely Margit utcáról megközelíthető 

belső parkolójában. 

Gyalogos megközelítési lehetőség: a telephely Lőtér utcai és 

István király utcai bejáratain keresztül 

A verseny időpontja:  2020. július 19. vasárnap 

Versenybíróság:  elnöke:  Ferenczy Zsuzsanna 

    elnökhelyettese: Páli Viktor 

    titkára:   Rubecz Anita 

Verseny résztvevői:  A MIR rendszeren keresztül szakosztályaik által benevezett, 

    versenyengedéllyel rendelkező, újonc, serdülő, ifjúsági, junior 

    és felnőtt korú atléták. 

Nevezés:    On-line előnevezés indul: 2020.07.06. hétfő 00:00 

On-line előnevezés zárul: 2020.07.13. hétfő 23:59 

A vortex versenyszámokra a nevezés a helyszínen történik! 

Nevezési díj:    Újonc, Serdülő,  1000.- 

Ifjúsági   1200.- 

Junior    1400.-  

Felnőtt   2000.- 

Jelentkeztetés és szerhitelesítés: 

    A versenyszám kezdete előtt legkésőbb 75 perccel. 

Dobószer használata:  A gerelyhajító számokban kötelező a saját dobószer használata! 

 



 

 

 

Egyéb:  A gerelyhajítás során maximum 9 mm-es szöggel rendelkező 

cipő használható. 

Az időrend a beérkezett nevezések függvényében változhat! 

A COVID-19 vírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel mindenki köteles ügyelni a 1,5 méteres 

távolság tartására és a rendszeres kézmosásra, kézfertőtlenítésre. A pályára történő belépéskor a 

kézfertőtlenítés kötelező! Továbbá felhívjuk a figyelmet a MASZ június 23-án kiadott 7. sz. elnöki 

utasításának betartására és betartatására! 

Budapest, 2020. 06. 17. 

 IDŐREND 

 

10:30  súlylökés (2 kg) újonc leány 

  vortex   újonc fiú 

11:15  súlylökés (4 kg) serd. fiú 

  gerelyhajítás (500g) serd. leány 

12:15  súlylökés  (3 kg) újonc fiú 

  vortex   újonc leány 

12:45  súlylökés (3 kg ) serd.leány 

  gerelyhajítás (600 g) serd.fiú 

13:45  súlylökés (5 kg) ifi férfi 

14:30    gerelyhajítás (500 g)  ifi női   

  súlylökés (6 kg) junior férfi 

15:15    gerelyhajítás (600 g)  junior és felnőtt női  

  súlylökés (3 kg) ifi női 

16:00    gerelyhajítás (700 g)   ifi férfi 

  súlylökés (4 kg) junior és felnőtt női 

17:00    gerelyhajítás (800 g)  felnőtt férfi, junior férfi 

  súlylökés (7,26kg) felnőtt férfi 

    


