
 

 
 

 

 

               IV. Szekszárdi Atlétikai Fesztivál 
 

 
A verseny célja:  Versenyzési lehetőség biztosítása az őszi szezon összetett 

bajnokságai előtt. 
 

A verseny időpontja: 2016. 08.26-27. (péntek-szombat) 
 
  A verseny helye: Szekszárdi Atlétikai Centrum, Szekszárd, Keselyűsi u. 3.  
 
  A verseny rendezője: Szekszárdi Sportközpont Nkft., Sportélmény Alapítvány 
   
  Versenybíróság: 
    Elnök: Gaál László 
    Elnökhelyettes: Scherer Tamás 
    Technikai helyettes: Wallacher Gábor 
    Titkár: Nemes Hajnalka 
 

A verseny résztvevői: azok a szakosztályok által a nevezési határidőig benevezett 
versenyzők, akik érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek. 

 
 
Nevezés: Előnevezni kizárólag a MIR-ben lehet, helyszíni nevezés nincs. 
 On-line nevezés indul: 2016.08.15. hétfő, 0:00 
 On-line nevezés zárul: 2016.08.22. hétfő, 23:59  
 

 
Nevezési díj:  600 Ft/fő/versenyszám  

 
 

Szerhitelesítés: A pálya melletti épületben, legkésőbb 60 perccel a 
versenyszám kezdete előtt. Saját szer használata hitelesítés 
után megengedett. 

 

                

 



 
 Versenyszámok: 

 
                                                      péntek 08/26                                   szombat 08/27 

Férfi  
 -1996 

 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 
m ak., távol, magas, súly 

1500 m, 110 m gát, 400 m gát,  hármas, rúd, 
gerely, diszkosz 

FU20 
97-98 

 100 m, 200 m, 400 m, távol, 
magas, súly 

1500 m, 110 m gát, hármas, gerely, diszkosz 

FU18 
99-00 

 100 m, 200 m, 400 m, távol, 
magas, súly 

1000 m, 110 m gát, hármas,  gerely, diszkosz 

FU16 
01-02 

 100 m, 300 m, távol, magas, súly 1500 m, 100 m gát,  hármas,  gerely, 
diszkosz 

FU14 
03 

 60 m, 300 m, ötös ugrás, távol,  
magas, súly 

1500 m, 80 m gát, gerely (500 gr), diszkosz 

Női  
-1996 

 100 m, 200 m, 400 m, 3000 ak., 
magas, hármas, súly,diszkosz 

800 m, , 1500 m, 100 m gát, 400 m gát, távol, 
rúd, gerely 

NU20 
97-98 

 100 m, 200 m 400 m, magas, 
hármas, súly,diszkosz 

800 m, 100 m gát, távol, gerely 

NU18 
99-00 

 100 m, 200 m, 400 m, magas, 
súly, hármas,diszkosz 

800 m,100 m gát, távol, gerely 

NU16 
01-02 

 100 m, 300 m, magas, súly, 
diszkosz 

800 m, 80 m gát, távol, gerely 

NU14 
03 

 60 m,300 m, ötös ugrás, magas, 
súly, diszkosz 

800 m, 80 m gát, gerely, távol 

 

 
  Versenyszámok tudnivalói: 
 

Ötösugrás helyből újonc korosztályban: Az ugrást helyből kell végrehajtani, lehet 
páros lábbal indulva, de lehet harántterpeszállásból is. Az utóbbinál a súlypontot 
annyira lehet hátra vinni, hogy az elugró láb sarka nem emelkedhet el a talajról. Az 
ugrásokat váltott lábbal kell végrehajtani. Csak edzőcipőben lehet  
versenyezni. Az ugrást a leérkező helytől a leányoknál: 10,00m és 11,50m, a 
fiúknál: 10,00m és 11,50m-re krétával meghúzott fehér vonal mögül kell 
végrehajtani 
 
Kezdőmagasságok és emelések: 
A MASZ javaslata alapján, a nevezések ismeretében kerül meghatározásra. 

 
Jelentkezések: a jelentkezéseket 75 perccel a rajt előtt lezárjuk, ezután  
jelentkezéseket nem fogadunk el. Jelentkezés az öltöző épület közösségi 
helyiségében.  

 
Call room:  megjelenés kötelező! 

Helye:400 m rajthelyénél 
Call room-ból bevezetésiidőpontok a versenyszám kezdete előtt: 
Futószámok - 10 perc 
Gátfutó számok - 25 perc 
Ügyességi számok - 30 perc 



Öltözők: 
Az atlétika szakosztály öltözője.(Az új öltöző épületben. Az öltözőben hagyott 
tárgyakért felelősséget nem vállalunk.) 

 
 

Parkolás: A közönség és a résztvevők a sportcsarnok melletti ingyenes parkolót 
használják. 

 
              Szálláslehetőségekkel kapcsolatos információ: 

Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. 
7100 Szekszárd, Garay tér 17. 

Tel.:+36 74315198  
E-mail: szekszard@tourinform.hu  

         info@visitszekszard.hu 
Web: www.visitszekszard.hu 

 
 
 

IDŐREND 
 

PÉNTEK 08.26. 
 

 

12:30  100 m ffi if.  
  magasugrás női + lány 
  diszkoszvetés női + lány 
12:45  100 m női  if.   
13:00  60 méter fiú újonc if. 
13:10  60 méter lány újonc if. 
13:30  távolugrás ffi      
15:30  távolugrás újonc fiú 
15:45  súlylökés férfi + fiú 
  súlylökés női + lány -  „B” pálya 
16:00  800 m férfi if. 
16:15  3000 m akadály női if. 
16:30  3000 m akadály ffi if. 
17:00  magasugrás férfi +fiú    
17:15  hármasugrás női 
17:45  200 m ffi if. 
18:00  200 m női if.  
18:15  300 m lány if. 
18:25  ötös ugrás újonc fiú + lány 
18:30  300 m fiú if. 
18:45  400 m női if. 
19:00  400 m férfi if. 
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 SZOMBAT 08.27. 
 
10:30  110 m gát ffi if. 
10:45  110 m gát ffi junior if.  
11:00  110 m gát ffi ifjúsági if. 
11:15  100 m gát női if. 
11:20  100 m gát fiú serdülő if. 
11:45  100 m gát lány ifjúsági if. 
12:00  diszkoszvetés ffi. + fiú  
12:05  80 méter gát lány újonc if. (76,2 - 12 - 7,75 - 13,75) 

12:15  távolugrás női  
12:20  80 méter gát fiú újonc if. (76,2 - 12 – 8 – 12) 

12:35  80 méter gát serdülő lány (76,2 – 12,50 – 8 – 11,50)    

14:00  rúdugrás ffi 
14:20  távolugrás lány serdülő + újonc 
14:30  gerelyhajítás női   
15:00  400 m gát női if. 
15:20  400 m gát ffi if. 
16:00  gerelyhajítás fiú serdülő, újonc + lány ifjúsági, serdülő, újonc (500 gr) 
17:00  800 m női if.  
17:15            1500 m fiú újonc if. 
17:30  gerelyhajítás ffi (800 gr) + ifjúsági (700 gr) 
  hármasugrás ffi.  
18:00  rúdugrás női 
18:45  1000 m fiú ifjúsági if. 
19:00  1500 m női if. 
19:10  1500 m ffi if.  
 
 
A nevezések ismeretében az időrend változtatás jogát fenntartjuk! 

 
 
 

 
 

 

 


