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Kelt: Veszprém, 2023.03.21. 

 

U20 és U18 Téli Dobó Magyar Bajnokság 2023 
  
1. A verseny helye és ideje: 
 Veszprémi Városi Stadion 
 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3. 
 

2023. március 25- 26. (szombat- vasárnap) 
 
2. A bajnokság rendezője: 

Magyar Atlétikai Szövetség és a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club 
 
3. A bajnokság célja: 

Versenyzési lehetőség biztosítása a téli versenyidőszakban. 
A téli dobó bajnoki címek eldöntése az U20 és U18 korosztályban. 

 
4. Díjazás: 

A versenyszámok győztesei elnyerik a 
„Magyarország 2023. évi U20 és U18 téli dobó Magyar Bajnoka” címet. 

 
Az 1-3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 
 

5. Versenybíróság: 
Elnöke:   Hoffer Krisztina 
Irányítója:  Alszászi Gabriella 
Technika vezetője: Szemán János 
Titkára:   Rónai Tamás 

 
6. Résztvevők: 

 Azon U20 korosztályú (2004-ben és 2005-ben született) és U18 (2006-ban és 
2007-ben született) atléták, akik a MIR-ben érvényes versenyengedéllyel és 
sportorvosi igazolással rendelkeznek, valamint az egyesületük a nevezési 
határidő lejártáig benevezte őket. 
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7. Versenyszámok: 

1. nap: 

U20 férfi: diszkoszvetés (1,75 kg), kalapácsvetés (6 kg) 

U20 női: diszkoszvetés (1 kg), kalapácsvetés (4 kg) 

U18 férfi: diszkoszvetés (1,5 kg), kalapácsvetés (5 kg) 

U18 női:  diszkoszvetés (1 kg), kalapácsvetés (3 kg) 

2. nap: 

U20 férfi: gerelyhajítás (800 g) 

U20 női: gerelyhajítás (600 g) 

U18 férfi: gerelyhajítás (700 gr) 

U18 női: gerelyhajítás (500 gr) 

 

8. Nevezés: 
A nevezés módja: 
Kizárólag előnevezéssel a MIR-ben lehetséges! 

 
   Nevezés indul: 2023.03.13. 00:00 
   Nevezés zárul: 2023.03.20. 23:59 
 

Helyszíni nevezés nem lehetséges! 
     

Nevezési díj: 
U20 korosztály részére: 1400.- Forint / fő / versenyszám 
U18 korosztály részére: 1200.- Forint / fő / versenyszám 

 
A nevezési díj megfizetésének módja: 
Átutalással számla ellenében, az elfogadott nevezések után. 

 
9. Jelentkezés: 

Jelentkező hely az ügyvezetői irodában. 
A versenyszám kezdete előtt 75 perccel lezárul.  

 
10. Bemelegítés: 

Szurkálásra a labdarúgó pályát lehet használni. 

Forgásiskola kizárólag a betoncsíkon lehetséges. 
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11. Call room: 

Helye: A “kisház” melletti színes, gumilapos terület.  
 
Megjelenés a Call room-ban a megadott legkésőbbi megjelenési időpontig és 
az onnan történő versenybíró általi bevezetés - kizárás terhe mellett - kötelező! 
     
 legkésőbbi 

megjelenés a Call 
Room-ban a 

versenyszám kezdete 
előtt 

a versenyszám helyszínén 
rendelkezésre álló idő a 
Call Room-ból történt 
bevezetést követően 

Ügyességi számok: 30 perccel 25 perc 
 
Call roomra vonatkozó egyéb információk 
• A Call Room-ban nem kerülnek elvételre a segítségnek minősülő, a 

versenyterületen nem használható elektronikus eszközök (pl. fülhallgató, 
videó, rádió, mobil telefon vagy más hasonló készülék), azonban minden 
versenyző figyelmét felhívják, hogy tegyék el a táskájukba és a 
versenyterületen nem engedett elővenni és/vagy használni, mert az 
figyelmeztetést/kizárást vonhat maga után. 

 
12. Dobószámokra vonatkozó előírások 

Saját dobószer: 
Használata hitelesítés után megengedett. 
Leadás és visszavétel a Szerhitelesítés számára kialakított helyen. 

 
Szerhitelesítés: 
Helye: A “Kisházban” 
 
A dobószereket hitelesítésre legkésőbb 90 perccel a versenyszám kezdete 
előtt le kell adni. 
 

13. Egyéb: 
Az öltözőben hagyott értékekért a rendezőség nem vállal felelősséget. 

Öltözési lehetőség a futófolyosón. 

A nézők a verseny ideje alatt csak a kijelölt helyeken tartózkodhatnak. 

Az edzők a verseny ideje alatt csak a kijelölt helyeken tartózkodhatnak. 

A dobószektorokban a melegítés és a verseny ideje alatt csak a versenybírók 

tartózkodhatnak. 

A dobókörök mögött, a versenyzőkkel szemben tilos tartózkodni. 

Rossz idő esetén a futófolyosón lehet tartózkodni. 

A dobópályán tilos a dohányzás! 

Kérünk mindenkit, hogy a szemetet a kukákba helyezzék.  
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Tájékoztató időrend 
1. nap 

2023.03.25., szombat 
 Megnyitó    

11:00 Diszkoszvetés U18 női B pálya 
11:00 Kalapácsvetés U18 férfi A pálya 
12:15 Kalapácsvetés U18 női A pálya 
13:00 Diszkoszvetés  U18 férfi B pálya 
13:15 Kalapácsvetés U20 női A pálya 
14:15 Kalapácsvetés U20 férfi A pálya 
14:45  Diszkoszvetés U20 női B pálya 
15:45 Diszkoszvetés U20 férfi A pálya 

 

Tájékoztató időrend 
2. nap 

2023.03.26., vasárnap 
 Megnyitó    

11:00 Gerelyhajítás U18 férfi C pálya 
12:45 Gerelyhajítás U18 női C pálya 
13:30 Gerelyhajítás U20 női C pálya 
14:15 Gerelyhajítás U20 férfi C pálya 

 

Az időrend tájékoztató jellegű! 


