Magyar Nagydíj Sorozat Tatabánya
World Athletics Continental Tour Bronze verseny
Helyszín:

Grosics Gyula Stadion, 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 11.

Időpont:

2021. június 5. (szombat)

Versenyigazgató:

Deutsch Balázs

Sportigazgató:

Spiriev Attila

Nemzetközi meghívásos versenyszámok (a sportigazgató egyéni meghívásával):
férfi:

100m, 800m, 110m gát, 400m gát, 3000m akadály, magasugrás, távolugrás, diszkoszvetés,
kalapácsvetés
100m, 800m, 100m gát, 400m gát, 3000m akadály, magasugrás, távolugrás, gerelyhajítás

női:

Országos versenyszámok:
férfi:
női:

4x100m
4x100m

Korlátozások:
-

Nevezés:

A nemzetközi meghívásos versenyszámokban kizárólag a sportigazgató által meghívott versenyzők
indulhatnak!
Minden nemzetközi versenyszámra lehetséges nevezni a MIR rendszeren keresztül, de a nevezéseket
korlátozott számban - a szabad helyek függvényében - a sportigazgató jóváhagyása alapján fogadjuk
el.
On-line nevezés indul:

2021. május 24. hétfő, 00:00

On-line nevezés zárul:

2021. május 31. hétfő, 23:59

Nevezési díj: egyetlen versenyszámra sincs.
Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a verseny hivatalos honlapját az időrend és a későbbiekben hozzá
tartozó call room időpontok esetleges változása miatt is!
A versennyel kapcsolatos további tudnivalók (akkreditáció, call room stb.) folyamatosan frissülnek itt a
versenykiírásban.
A versenyprogram változtatásának jogát fenntartjuk.

www.nagydijsorozat.hu

A mindenkori kormányrendeletnek megfelelő egészségügyi előírások betartása kötelező!

Magyar Nagydíj Sorozat Tatabánya
World Athletics Continental Tour Bronze verseny

Grosics Gyula Stadion, 2021. június 5.
Időrend *
(* A szervezők a változtatás jogát fenntartják)

12:00

Kalapácsvetés - férfi

13:30

Diszkoszvetés - férfi

15:00

Gerelyhajítás - női

16:15

Megnyitó

16:30

Magasugrás - női

16:30

400 m gát B-futam - női

16:40

400 m gát A-futam - női
Eredményhirdetések ffi/kalapács., ffi/diszkosz, női/gerely

16:45

16:50

400 m gát B-futam - férfi

17:00

400 m gát A-futam - férfi

17:05

Távolugrás - férfi

17:15

100 m 1. előfutam - női (1-2 + 4 idővel)

17:20

100 m 2. előfutam - női (1-2 + 4 idővel)

17:30

100 m 1. előfutam - férfi (1-2 + 4 idővel)

17:35

100 m 2. előfutam - férfi (1-2 + 4 idővel)

17:50

100 m gát B-futam - női

18:00

100 m gát A-futam - női

18:10

110 m gát - férfi
Eredményhirdetések női/400gát, ffi/400gát, női/magas, női/100gát

18:15

18:25

Magasugrás - férfi

18:30

100 m Döntő - női

18:40

100 m Döntő - férfi

18:45

Távolugrás - női
Eredményhirdetések ffi/110gát, ffi/távol, női/100m, ffi/100m

18:45

19:00

3000 m akadály - női

19:20

3000 m akadály - férfi

19:35

800 m - női
800 m - férfi

19:45

Eredményhirdetések női/3000akadály, ffi/3000akadály

19:50

20:00

4 x 100 m váltó - női

20:10

4 x 100 m váltó - férfi
20:15

Eredményhirdetések női/800m, ffi/800m, ffi/magas, női/távol

