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

Pápai Sportcentrum, 8500 Pápa, Téglagyári út 3.

Időpont:

2022. szeptember 6. (kedd)

Versenyigazgató:

Deutsch Balázs

Sportigazgató:

Spiriev Attila

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

100m, 400 m, 800m, 1500 m, 110m gát, 400m gát, diszkoszvetés, kalapácsvetés
100m, 400 m, 800m, 100m gát, 400m gát, 3000m akadály, magasugrás,
távolugrás, rúdugrás, súlylökés, kalapácsvetés, gerelyhajítás

Korlátozások:
-

A nemzetközi meghívásos versenyszámokban kizárólag a sportigazgató által
meghívott versenyzők indulhatnak!

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 (rajtszámátvétel, call room stb.) folyamatosan
frissülnek itt a versenykiírásban.
A versenyprogram változtatásának jogát fenntartjuk.

www.nagydijsorozat.hu

Általános tudnivalók
Jelentkezés, rajtszámátvétel
Minden résztvevő magyar versenyző számára, minden versenyszámban: a Pápai Sportcentrum
futófolyosóján 10:00-tól, de a versenyszám kezdete előtt 90 perccel lezárul!

Szerhitelesítés
A futófolyosón, 90 perccel a versenyszám kezdete előtt.

Öltözés
A sportcentrum öltözőiben.

Bemelegítés
A futófolyosón, illetve a sportcentrum területén.

Call Room
Az előre átvett rajtszámmal itt jelentkezik a versenyző a versenyszámra való bevezetésre a
későbbiekben közzétett call room időrendnek megfelelően.

A futófolyosó kijáratánál, a 100 méteres rajthely közelében.
A call room-ban szúrópróbaszerű cipőellenőrzést végzünk a Word Athletics honlapján található
legfrissebb lista alapján. Amennyiben egy versenyző olyan cipőben szeretne versenyezni, amely
nincs rajta a listán, kérjük, hogy a modell pontos megnevezését és egy fényképet küldjön meg
a versenyiroda@atletika.hu mailcímre.

A mindenkori kormányrendeletnek megfelelő egészségügyi előírások betartása kötelező!

Magyar Nagydíj Sorozat Pápa
World Athletics Continental Tour Bronze verseny

Pápai Sportcentrum, 2022. szeptember 6.
Időrend*

Call room
nyit

zár

bevezetés

rajt

13:00 Kalapácsvetés - női
14:00 Megnyitó
14:30 Kalapácsvetés - férfi
15:30 Magasugrás - női
15:30 Rúdugrás - női
16:00 100 m gát - női
16:10 110 m gát -férfi
16:10 Diszkoszvetés - férfi
16:25 400 m női
16:30 Távolugrás - női
16:35 400 m - férfi
16:45 3000 m akadály - női
17:05 1500 m -férfi
17:20 800 m - női
17:25 Súlylökés - női
17:30 800 m - férfi
17:30 Gerelyhajítás - női
17:45 400 m gát - női
18:00 400 m gát - férfi
18:10 100 m -női
18:20 100 m - férfi

(* A szervezők a változtatás jogát fenntartják)

