
TISZAÚJVÁROS XVII. NEMZETKÖZI 
ATLÉTIKAI VERSENYE 

Atlétikai Magyar Liga versenyszámokkal  
 
A verseny rendezője:  Tiszaújvárosi Sport Club  
 
A verseny célja: Az atlétika népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása, minősítések eléréséhez 

lehetőség a serdülő, ifjúsági és junior korosztály részére, valamint a környező 
országok sportolóival való kapcsolattartás.  

 
A verseny időpontja és helyszíne: 
   2017.04.29. szombat Tiszaújvárosi Sportcentrum (Teleki Blanka út 6.) 
 
Versenybíróság: 
   Elnök:    Nagy Tibor 
   Elnökhelyettes:   Jakab István 
   Technikai helyettes:  Giczei Csaba 
   Titkár:     Német Botond 
 
Résztvevők: 

Újonc (2004),  
Serdülő (2002 - 2003)  

   Ifjúsági (2000 - 2001) 
Junior (1998-1999) 

   Abszolút (1997 és korábban születettek) 
 
Nevezés: 

on-line nevezés indul: 2017. április 17. (hétfő) 00:00  
on-line nevezés zárul: 2017. április 24. (hétfő) 23:59  

 
Külföldi versenyzők nevezése: a jakabocsi@freemail.hu címre a nevezési határidő 
betartásával, valamint saját országa Atlétikai Szövetségének versenyengedélyével. 

 
Nevezési díj:  

Újonc:    800 Ft/versenyszám 
Serdülő:   800 Ft/versenyszám 
Ifjúsági:   900 Ft/versenyszám 
Junior:  1000 Ft/versenyszám 
Felnőtt: 1500 Ft/versenyszám 
Abszolút: 1500 Ft/versenyszám 

 
Nevezési díj fizetése: számla ellenében a helyszínen készpénzben. 

 
Jelentkezés:   valamennyi versenyszámban a versenyszám kezdete előtt 75 perccel lezárul! 
 
Díjazás: Tiszaújvárosi Nemzetközi Atlétikai Verseny: 1-3. helyezett (újonc, serdülő, ifjúsági, 

junior) éremdíjazásban részesül. A junior férfi 200m és az abszolút férfi 400m 
győztese különdíjat kap. 

 
Szuper Liga szám: az 1-4. helyezett az Általános Szuper Liga kiírás szerinti pénzdíjban 
részesül. 

mailto:jakabocsi@freemail.hu


 
Egyebek: 

FIGYELEM!  
Azok a 2002-ben született serdülő fiú versenyzők, akik 110 és 400 m-es gátfutásban, 
illetve azok a leány versenyzők, akik 100 és 400 m-es gátfutásban esélyesek lehetnek 
az EYOF csapatba kerülésre, Lengyák György utánpótlás szakreferens jóváhagyásával, 
ezekben a versenyszámokban az ifjúsági versenyen egyéni versenyzőként 
indulhatnak, a fiatalkorúakra vonatkozó versenyszabályok betartásával.  
Az ő nevezéseiknek Lengyák György up. szakreferenshez kell beérkezniük  
(lengyaksportszer@t-online.hu), az általános nevezési határidőt megelőzően április 
23-ig! 

 
Az ügyességi számokba 6 kísérlet lesz. 
A versenyen elektromos időmérés van. 
A dobószámokban saját szer használata hitelesítést követően használható. 
A futószámokban időfutamokat rendezünk.  

 Magasugrásnál a kezdőmagasság: 
Serdülő fiúk: 135-140-145-150-..+3cm 
Serdülő és ifjúsági leányok: 125-130-135-140-145-..+3cm 
Ifjúsági és junior fiúk, Szuper Liga3 próba, abszolút: 155..+3cm 

 
Az öltözőben hagyott tárgyakért a rendezőség nem vállal felelősséget! 
 
További információk: Jakab István tel.: 06 70 4092830 
 
 
Tiszaújváros, 2017. 03. 22. 
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IDŐREND 

 

 
10:30 ötösugrás  lány  újonc, serdülő Serdülő Liga 
10:30  80 m gát/76.2  lány  újonc (12-7.75-13.75)  
10:40  80 m gát/76.2  fiú  újonc (12-8-12) 
10:45  magasugrás  fiú, férfi ifjúsági, junior, 3 próba Szuper Liga, abszolút 

gerelyhajítás  fiú  újonc (500gr), serdülő (600gr) 
10:55  80 m gát/76.2  lány  serdülő (12.50-8-11.50) 
11:00  súlylökés  fiú  újonc (3kg), serdülő(4kg) 
11:15  100 m gát/76.2  lány  ifjúsági (13-8.5-10.5) 
11:25  100 m gát/84  fiú  serdülő (13-8.5-10.5)  
11:35  110 m gát/91.4  fiú  ifjúsági (13.72-8.80-17.08) 
11:45  ötösugrás  fiú  újonc, serdülő Serdülő Liga 
11:50  100 m    fiú  ifjúsági, abszolút 
12:05  gerelyhajítás  fiú, férfi ifjúsági Ifjúsági Liga, junior, 3 próba SzL, abszolút 
12:05  100 m   lány  ifjúság, abszolút 
12:15  100 m    fiú  serdülő Serdülő Liga 
12:25   100 m   lány  serdülő Serdülő Liga 
12:35  súlylökés  fiú, férfi ifjúsági, junior, abszolút 

magasugrás  lány  serdülő Serdülő Liga  
12:35  80 m   lány  újonc 
12:50  80 m   fiú  újonc 
12:55  távolugrás  lány  újonc 
13:10  800 m   lány  serdülő, ifjúsági, abszolút    
13:20  800 m    fiú  serdülő, ifjúsági, abszolút 
13:30  400 m   lány  ifjúsági, abszolút 
13:40  400 m   fiú, férfi ifjúsági Ifjúsági Liga, junior, 3 próba SzL, abszolút 
13:40  gerelyhajítás  lány  újonc, serdülő (500 gr) 

magasugrás  fiú  serdülő Serdülő Liga 
14:00  súlylökés  lány  újonc (2 kg), serdülő (3 kg), ifjúsági (3kg) 

távolugrás  lány  serdülő, ifjúsági 
14:00  300 m   lány  újonc, serdülő Serdülő Liga 
14:15  300 m   fiú  újonc, serdülő Serdülő Liga 
14:30  200 m   lány  ifjúság, abszolút 
14:40  200 m   fiú  ifjúsági, junior, abszolút 
14:45  gerelyhajítás  lány, női ifjúsági Ifjúsági Liga, abszolút 
14:50  600 m    lány  újonc  
15:00  600 m   fiú  újonc 
15:05  magasugrás  lány  ifjúsági, junior, abszolút 

távolugrás  fiú  serdülő, ifjúsági, abszolút  
 15:15  3000 m   férfi  abszolút 

15:35  400 m gát/76.2  lány, női ifjúsági, junior, abszolút 
15:45  400 m gát/84.6  fiú  ifjúság  
15:55  400 m gát/91.4  férfi  junior, abszolút  
16:15  hármasugrás  fiú, férfi ifjúsági, junior, abszolút 
16:10  300 m gát/76.2  lány  serdülő (7 gát 45-35-45)  
16:20  300 m gát/76.2  fiú  serdülő (7 gát 45-35 45)  
 
 
A nevezések alapján az időrend változhat! 

  


