
      
Szolnoki Sportcentrum Sportiskola 

Fedettpályás Meghívásos Versenye 

 

Verseny célja:  versenylehetőség biztosítása, az U14 és U16 korosztály számára, 
    atlétika sportág népszerűsítése 
 

Verseny helyszíne: Szolnoki Sportcentrum Véső úti Sporttelep Atlétikai Központ  
   Futófolyosó 

Verseny ideje:  2022. 01. 28. péntek 13:00 

Verseny rendezője: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 
 
Versenysíróság: Elnök:   Öhlbaum Zoltánné 
   Elnökhelyettes:  Ecsekiné Juhász Erzsébet  
   Titkár:   Sipos János 
   Technikai helyettes: Ecseki Tibor 

Verseny résztvevői: Érvényes MASZ versenyengedéllyel rendelkező versenyzők, akiket 
    egyesületük a nevezési határidőig benevez. 

Nevezés:  Kizárólag előnevezéssel a MIR rendszeren keresztül. 
Nevezési díj:   MASZ - tagegyesület versenyzői részére 2000,- Ft / versenyszám. A 
   nevezési díjakat az elfogadott nevezések után számla ellenében  
   átutalással kell fizetni. 
    
   On-line nevezés indul: 2022. 01.17. 00:00  
   On-line nevezés lezárul:  2022. 01.21. 23:59 
 
Jelentkezés:  a versenyszám kezdete előtt 75 perccel a helyszínen 
 
Versenyszámok: Fiúk-lányok: 60m síkfutás, távolugrás, súlylökés, magasugrás, ötös 
   ugrás. 
   Csak U16 számára 60m gátfutás.  
 
Díjazás:  versenyszámok I-III. helyezettje, érem díjazásban részesül. 

Egyebek:   Öltöző atlétikai pálya lelátó épületének földszintjén lévő öltözőkben, 
   korlátozott lehetőségekkel. Az öltözőben hagyott értéktárgyakért  
   felelősséget nem vállalunk. 
   A futófolyosó kapacitása véges, bemelegítést kérjük elsősorban  
   szabadtéren, illetve a verseny helyszínét nem zavarva végezzék! 
   Kérjük erről a  versenyzőket tájékoztassák! 
 
 



FIGYELEM!   A futófolyosó kapacitása, és a COVID-19 vírus miatt kialakult  
   járványhelyzetre való tekintettel a kísérők és szurkolók számára a 
   belépés nem engedélyezett!  Kérjük az aktuálisan érvényben lévő 
   szabályok betartását a létesítmény egész területén! A verseny kiírása, 
   lebonyolítása az aktuálisan érvényben lévő biztonsági előírások  
   következtében változhat! 
 
 

Jó eredményeket kívánunk! 

 

IDŐREND 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az időrend tájékoztató jellegű 

 

 

13:00 60 gát U16 lány if. 

13:15 60 gát U16 fiú  if. 

13:15 ötös ugrás U16 lány  

13:30 60m U14 lány if. 

13:45 60m U14 fiú if. 

14:00 60m U16 lány if. 

14:15 60m U16 fiú if. 

14:15 ötös ugrás U16 fiú  

14:30 súlylökés U14-16 lány  

15:00 súlylökés U14-16 fiú  

15:40 magasugrás U16 fiú  

16:00 távolugrás U16 lány  

16:40 magasugrás U14 lány  

17:00 távolugrás U14 fiú  

17:40 magasugrás U14 fiú  

18:00 távolugrás U14 lány  

18:50  magasugrás U16 lány  

19:00 távolugrás U16 fiú  

     

     

     


