FSE dobóverseny III. forduló
A verseny célja:

Az FSE dobóatlétáinak felmérése, versenylehetőség biztosítása dobóatléták számára.

A verseny helyszíne: Székesfehérvár, Regionális Atlétikai Központ, Bregyó köz 1. Külső dobó pálya
A verseny ideje:

2021. május 29. (szombat)

A verseny rendezője: Feketehegy-Szárazrét Sport és Szabadidő Egyesület
A versenybíróság:

elnöke:

Bakos László

elnök helyettes:

Molnár Dániel

titkára:

Molnár-Lévai Dóra

A verseny résztvevői: Azok a versenyzők, akik érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek, és akiket egyesületük
határidőig benevez. Helyszíni nevezés nincs!
Nevezés:

Kizárólag a MIR rendszerben!
Online nevezés

indul:

2021. május 03. hétfő 0:00

zárul:

2021. május 21. péntek 23:59

Szenior atléták nevezését az atletika@feketehegyse.hu e-mail címre várjuk (Név, születési év, egyesület
versenyszám, számlázási név, cím és adószám) 2021. május 21. péntek 23:59-ig. A határidő után érkezett
nevezéseket nem áll módunkban elfogadni. Felhívjuk továbbá a szenior versenyzők figyelmét, hogy egy
versenyszámban kizárólag egy szerrel versenyezhetnek!
Jelentkezés: a helyszínen (külső dobopályán) 75 perccel a versenyszám kezdete előtt.
Nevezési díj: egységesen 2000 Ft/fő/versenyszám. Fizetés, számla ellenében átutalással.
Szerhitelesítés: a külső dobópályán.
Időrend: 09:00

diszkoszvetés

abszolút női 1 kg, U18 női 1 kg, U16 leány 1 kg,
U14 leány 0,75kg, szenior női

10:00

kalapácsvetés

U18 női 3 kg, U16 leány 3 kg, U14 leány 2 kg

11:15

kalapácsvetés

abszolút női 4 kg, szenior női

12:30

kalapácsvetés

U20 férfi 6 kg, U14 fiú 3 kg

13:30

kalapácsvetés

U18 férfi 5kg, U16 fiú 4 kg

14:45

kalapácsvetés

férfi abszolút 7,26 kg, U18 férfi 6 kg, U16 fiú 5 kg, szenior férfi

16:30

diszkoszvetés

U20 férfi 1,75 kg, U18 férfi 1,5 kg, szenior férfi

17:30

diszkoszvetés

U16 fiú 1kg

18:30

diszkoszvetés

abszolút férfi 2 kg, U14 fiú 0,75 kg,

Díjazás:

U14, U16, U18 korosztályban a saját versenyszerrel induló 1-3. helyezett éremdíjazásban részesül.

Öltözési lehetőséget nem tudunk biztosítani.
Az időrend a nevezések függvényében változhat!
FIGYELEM! A COVID-19 vírus miatt kialakult helyzetre 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. A verseny területére történő belépéskor továbbra is alapvető elvárás a legszigorúbb higiéniai szabályok
betartása. Továbbá felhívjuk a figyelmüket a MASZ június 22-én kiadott 7. sz. és az október 23-án kiadott 9. sz.
elnöki utasításának betartására és betartatására!

