SZEKSZÁRD VÁROS IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ ÉS ÚJONC VERSENYE

A verseny rendezője:

Szekszárdi Sportközpont Nkft.

A verseny ideje:

2020. szeptember 10. (csütörtök), 12 óra

A verseny célja:

Versenyzési lehetőség biztosítása az újonc, serdülő bajnokság és az
ifjúsági összetett bajnokság előtt.

A verseny helye:

Szekszárdi Sportcentrum, Szekszárd, Keselyűsi út 3.

A versenybíróság:

elnöke: Lengyelné Palkó Márta
versenytitkár: Bandel Zsanett

Résztvevők:

a sportszervezetek által benevezett U14, U16 és U18 versenyzők,
akik érvényes MASZ engedéllyel rendelkeznek.

Nevezési díj:

1500 Ft/fő/versenyszám

Nevezés:

Helyszíni nevezés lehetséges,100 perccel a versenyszám kezdete
előtt, amennyiben a MIR-ben van érvényes versenyengedély! –
3000 Ft/fő/versenyszám
On-line nevezés indul: 2020. augusztus 27. csütörtök 0:00 óra
On-line nevezés zárul: 2020. szeptember 3. csütörtök 23:59 óra

Jelentkezés
és szerhitelesítés:

A versenyszámok előtt legkésőbb 75 perccel.

Korlátozás:

Indulási korlátozások a MASZ szabályai szerint.

Díjazás:

Versenyszámonként az I-III. helyezett érem díjazásban részesül.

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!

Egyéb:

A versenyen elektromos időmérés lesz.
Az öltözési lehetőségek a járvány elleni védekezés aktuális helyzete
alapján később kerülnek pontosításra. A rendezők az aktuális
helyzet alapján a változtatás jogát fenntartják!
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80m gát lány újonc (76,2 cm, 8 gát, 12-7,75-13,75)
magasugrás női, lány
diszkoszvetés fiú (1kg, 0,75kg)
súlylökés női, lány (2kg, 3kg)
80 m gát újonc fiú (76,2 cm, 8 gát, 12-8-12)
80 m gát serdülő lány (76,2 cm, 8 gát, 12,50-8-11,50)
100 m gát női ifjúsági (0.76 – 8.50)
ötösugrás serdülő fiú
100 m gát serdülő fiú (84 cm, 10 gát, 13-8,50-10,50)
110 m gát férfi ifjúsági (0.91 – 8.80)
80 m lány
80 m fiú
súlylökés férfi, fiú (5kg, 4kg, 3kg)
diszkoszvetés lány (1kg, 0,75kg)
magasugrás férfi, fiú
100 m fiú serdülő
100 m férfi ifjúsági
100 m lány serdülő
100 m női ifjúsági
ötösugrás serdülő lány
600 m lány
600 m fiú
3000 m lány
3000 m fiú
gerelyhajítás férfi, fiú (700gr, 600gr, 500gr)
1000 m akadály újonc lány
ötösugrás újonc fiú
1000 m akadály újonc fiú
1500 m akadály lány serdülő
1500 m akadály fiú serdülő
300 m gát lány (76,2 cm, 7 gát, 45-35-45)
300 m gát fiú (76,2 cm, 7 gát, 45-35-45)
gerelyhajítás női, lány (500gr)
800 m lány serdülő
800 m női ifjúsági
ötösugrás újonc lány
800 m fiú serdülő
800 m férfi ifjúsági
2000 m lány
2000 m fiú

