
XVIII. Németh Miklós Gerelyhajító Verseny  

   

A verseny célja: Hagyományteremtés, tehetségkutatás, versenyzési lehetőség biztosítása 

gerelyhajítók számára.  

A felnőtt férfi gerelyhajítás a 2022-es évtől Kulcsár Gergely emlékverseny lesz.  

Ezzel is tisztelgünk és megemlékezünk Kulcsár Gergely többszörös olimpikon emléke előtt. 

A verseny időpontja és helyszíne: 2022. Szeptember 25. (vasárnap),   

 Vanyek Béla Sportcentrum  (2600  Vác, Kosdi utca 4.) 

   

A verseny fővédnöke:    

A verseny rendezője:    

Versenybíróság:    

  

  

   

   

Németh Miklós olimpiai bajnok gerelyhajító 

Váci Reménység Egyesület  

elnöke:                   Magyari József     

elnök helyettese: Csernákné Kareczki Dóra 
technikai h.:         Mohauptné Juhász Ágnes                                              
titkár:                    Kareczki Réka     

Versenyszámok: gyermek, újonc, serdülő, ifjúsági, junior, utánpótlás, felnőtt női és férfi 

gerelyhajítás.   

Nevezés: Előzetes nevezés kizárólag a MIR-ben!      

Nevezés indul: 2022. szeptember 12. (hétfő) 00:00 órától 

Nevezés zárul: 2022.szeptember 19. (hétfő) 23:59 óráig  

  

Nevezési díj: Minden korosztály számára: 2000 Forint   

Helyszíni nevezésre is lehetőség van a nevezési díj +500 forint megfizetésével, a 

versenyszám kezdete előtti 75. percig.   

Jelentkezés: a versenyszámok kezdete előtt 75 perccel zárul.   

Résztvevők: A szakosztályok igazolt versenyzői, akik érvényes versenyengedéllyel 

rendelkeznek, DSE-k tagjai.    

Díjazás: Az első három helyezett versenyző érem díjazásban (a gyermek korcsoportban 

évfolyamonként), a versenycsúcsot megdöntő versenyzők Németh Miklós gerely és 

kupadíjazásban részesülnek.   



   

Egyéb:  

- A VERSENYEN KIZÁRÓLAG NÉMETH -TÍPUSÚ GERELLYEL LEHET VERSENYEZNI, saját szer 

használata hitelesítés után megengedett. (Gerelyt a versenyszámokhoz korlátozott 

számban biztosítunk).  

- A rendezés és díjazás költségeit a rendezők, a részvétel költségeit a versenyzők fedezik. 

   

- Az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.    

- A verseny idejére orvost biztosítunk.    

- Az időrend tájékoztató jellegű, a versenybíróság a változtatás jogát fenntartja.  

- A versenyszámra melegítés gerellyel csak edzői ellenőrzés mellett lehetséges!!

   

FIGYELEM!  

A COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzetre való tekintettel kérjük az aktuálisan  

érvényben lévő szabályok betartását a létesítmény egész területén! 

     

I D Ő R E N D   

   

  

 idő       

   

      korcsoport             pálya  

9:00         Gyermek korosztály lány (400gr)      „A”   

 9:00          Gyermek korosztály fiú (500gr)      „B”   

10:00        Újonc, serdülő lány (500gr)        „A”   

11:00        Újonc fiú (500gr), serdülő fiú (600gr)    „A”   

12:00        Ifjúsági lány (500gr)           „A”   

13:00        Ifjúsági fiú (700gr)             „A”   

14:00        Junior, felnőtt női (600gr)         „A”   

15:00        Junior, felnőtt férfi (800gr)        „A”   



 


