
BHSE ÉS A PARAGI FERENC GERELYHÍJTÁS UTÁNPÓTLÁSÉRT ALAPÍTVÁNY GERELYHAJÍTÓ 
MINŐSÍTŐ VERSENYE, GYERMEK ÜGYESSÉGI SZÁMOKKAL KIEGÉSZÍTVE 

 

Paragi Ferenc Gerelyhajítás Utánpótlásért Alapítvány, Gerelyhajító Gyermek Akadémia és a 

Budapesti Honvéd SE közös Gerelyhajító minősítő, ranglista versenye, minden női-férfi korosztály részére.  

 

VERSENYKIÍRÁS 

A verseny célja: Az atlétika népszerűsítése, az alapozás időszak utáni technikai szint felmérése, 

versenyzési lehetőség biztosítása a kiírásban meghatározott versenyzők számára. 

 

A verseny helyszíne: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. 

A verseny időpontja: 2013.június 29. szombat 

A verseny rendezői: Budapesti Honvéd SE, Paragi Ferenc Gerelyhajítás Utánpótlásért Alapítvány 

A versenybíróság:  

Elnök: Pintér Zsolt 

Elnökhelyettese: Lohn Angéla 

Titkár: Herczeg György 

Ügyeletes orvos: Dr. Szeifert Jenő 

Nevezés, jelentkezés: A helyszínen, az adott versenyszám megkezdése előtt egy órával. 

Nevezési díj:  gyermek 500 Ft, befizetése valamennyi versenyszámban történő indulásra jogosít.  

Minden más korosztály egységesen 1,000 Ft 

 

VERSENYSZÁMOK ÉS IDŐREND 

16:00 Gerelyhajítás gyermek fiúk (400gr) 

16:00 Távolugrás gyermek lányok  

16:30 súlylökés gyermek lányok (2kg) 

17:00 Gerelyhajítás gyermek lány (400gr) és serdülő fiú - lány  

17:00 Távolugrás gyermek fiú 

17:30 Diszkoszvetés gyermek (.75kg) / Turbojav előjelentkezés szerint (igény szerint) 

18:00 Súlylökés gyermek fiú (2kg)         

18:00 Gerelyhajítás női-férfi (ifi-junior-up-felnőtt-veterán) az érvényes szabályoknak megfelelő gerellyel.   

 

    



 

 

 

 

A gyermek korosztályos indulók részére lehetőség lesz teljesíteni a 4 próba 'C' változatot, 

amely gerelyhajítás - súlylökés - távolugrás - diszkoszvetésből áll.   

 

Az időrend tájékoztató jellegű, az egyes számokban az indulók létszámától függően változhat, de a 

versenyszámok sorrendje nem változik. 

 

EGYÉB TUDNIVALÓK: 

1. Szerhitelesítésre a versenyszám megkezdése előtt, a gerelyhajítás helyszínén folyamatosan van 

lehetőség, de az adott versenyszám kezdése előtt fél órával a hitelesítést lezárjuk! 

2. Nevezni, az igazolt versenyzők részére, érvényes sportorvosi- és versenyengedéllyel lehet. Igazolás: A 

beérkező sportolók indulási jogosultságát a Versenybíróság ellenőrzi.  

3. Átöltözési lehetőség a BHSE öltözőiben. Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak 

felelősséget.  

4. A versennyel kapcsolatos vitás kérdésben döntési joga a versenybíróság elnökségének van. 

5. Orvosi ügyeletet a helyszínen biztosítunk.  

Díjazás: Gyermek korosztályok abszolút 1-3 helyezettje gerelyhajításban érem díjazásban részesül.  A 

Gerely Akadémia  korszorzók alapján kerül kihirdetésre külön a fiúk és lányok tekintetében. 

ÉV KORSZORZÓ 

7 2,2 

8 1,8 

9 1,6 

10 1,3 

11 1,1 

12 1 

 

Egyéb információ: gerelyalapitvany@gmail.com 

 

 

Budapest, 2013. június 15. 
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