
 

 

 
        
BUDAPEST OPEN 

BUDAPEST NEMZETKÖZI NYÍLT FELNŐTT BAJNOKSÁGA  

2013. június 15. 
 

BUDAPEST NYÍLT FELNŐTT BAJNOKSÁGA II. nap 

Szenior versenyszámokkal meghirdetve. 

2013. június 16.  

 
Helyszín:   Budapest, IKARUS BSE Atlétikai pálya  
                  H-1165 Budapest, Bátony u. 1-33. 
Versenyszámok:  
Nemzetközi:(június15-én) 
Nők: 100 m, 400 m, 800 m, hármasugrás, gerelyhajítás, kalapácsvetés  
Férfiak: 100 m, 400 m, 800 m, 110 m gát, súlylökés, kalapácsvetés , 3000 m akadályfutás  

Hazai:(június 15-én, 16-án) 
Nők: 200 m, 100 m gát, rúdugrás, távolugrás, súlylökés, magasugrás, diszkosz, 400 m gát, 1500 m    
Férfiak:  200 m, távolugrás, rúdugrás, gerelyhajítás,magasugrás, diszkosz, hármas,  400 m gát, 1500 m  

                                 100 m ( női, férfi meghívásos 16-án) 

 
Verseny résztvevői: 
Hazai és külföldi 1997-ben és korábban született versenyzők, akik az indulási feltételeknek megfelelnek.  
 

Nevezés: 
Előnevezés:  június 10.  
Nevezéseket kérjük a  bpatletikaeap@gmail.com  e-mail címre elküldeni. 
Csak előnevezést fogadunk el a június 15-i Budapest Open versenyszámaira, a nevezéseket 
visszaigazoljuk.  
 

Helyszíni nevezés a június 16-i versenyszámokra 14.00 órától.  
 

Nevezési díj: 
Előnevezés: 1200.-Ft / fő / versenyszám 
Helyszíni nevezés: 1800.-Ft / fő / versenyszám 
 
Egyéb: 
• A versenyt az IAAF  által előírt szabályoknak megfelelően bonyolítjuk le.  
• Minden versenyző felnőtt feltételekkel versenyez.  
• A versenyen csak a versenybíróság által hitelesített szerek használhatók. 
• Bevezetés a futószámokra 15, ügyességi és gátfutó számokra 30 perccel. 
• A Budapest Open szintjei az időrend mellett találhatók. 
• Szenior versenyzők részére versenyzési lehetőséget biztosítunk június 16-án,versenyszámok  
     az időrend mellett. 
• A második napi Budapest bajnokság magasságemelése a helyszínen kerül megállapításra. 
• Regisztráció a versenyszámok kezdete előtt 60 perccel. 
• Díjazás: az 1-3. helyezett versenyzők éremdíjazásban részesülnek.  
 
Rendező: Budapesti Atlétikai Szövetség 
                1053 Budapest, Curia u. 3. Tel: 06 1 266-4125,       
                e-mail: bpatletika@gmail.com, www.bpatletika.hu 



 

BUDAPEST OPEN 
 

BUDAPEST NEMZETKÖZI ATLÉTIKAI VERSENYE 
 

IDŐREND/ TIMETABLE:     2013. június 15./Date: 15th June, 2013 
 

 Nemzetközi / 
International: 

  Hazai / National:    

       

15,00 h kalapács/hammer throw "A" pálya  férfi/men (48,00)     

15,00 h kalapács/hammer throw "B" pálya női/women (40,00) rúdugrás/pole 310-330-350-370-

390-400+10 cm 
női/women 

16,30 h 400 m if./heats férfi/men (51,20)    

16,30 h hármasugrás/triple  női/women (11,50)    

16,45 h 100 m ef./1
st
 round női/women (12,70)    

16,45 h gerely/javelin  női/women (38,00)    

17,00 h 100 m ef./1
st
 round férfi/men (11,30)    

17,15 h 400 m if./heats női/women (59,45)    

17,15 h    rúdugrás/pole 410-430-450-470-

490-500+ 10 cm 
férfi/men 

17,30 h súly/shot  férfi/men (13,50) 100 m gát/100 h ef./1st round női/women 

17,45 h 110 m gát/110 h ef./1
st
 round férfi/men (15,50)    

18,00 h 100 m döntő/final női/women    

18,10 h 100 m döntő/final férfi/men    

    gerely/javelin    férfi/men    

18,15 h    távolugrás/long férfi/men   

18,20 h 800 m if./heats Férfi/men (1:58)    

18,30 h 800 m if./heats női/ women(2:21)    

18,50 h 110 m gát/110 h döntő/final férfimen    

19,00 h    100 m gát/100 h döntő/final női/women 

19,20 h 3000 akadály/stp if./heats férfi/men (9,59)    

19,35 h    200 m if./heats női/women 

19,50 h    200 m if./heats  férfi/men 

 

BUDAPEST  NYILT FELNŐTT BAJNOKSÁGA 
2013. június 16. (vasárnap) 

IDŐREND: 
 
15.00 100 m ief. férfi +szenior   

 távolugrás  női    

 magasugrás  férfi   

 súlylökés  női +szenior   

15.30 100 m ief. női +szenior   

16.00 100 m döntő férfi   

 diszkoszvetés női +szenior   

 100 m döntő női   

16.20 200 m if. férfi szenior   

16.40 200 m if. női  szenior   

16.45 diszkoszvetés  férfi +szenior   

17.00 400 m gát if. férfi   

 hármasugrás  férfi   

 magasugrás  női   

17:10 400 m gát if. női   

17.20 1500 m if. női  +szenior   

17.30 1500 m if. férfi +szenior   

17:45       Súlylökés                 férfi +szenior 
 


