
                                      V E R S E N Y K I Í R Á S 
 Nemzetközi, pénzdíjas, nyílt kategóriás távol és hármasugró emlékverseny 
 
           Hetedik alkalommal rendezzük meg az Uri József hármasugró és harmadszor         

                                               a távolugró  emlékversenyt. 
 
A verseny időpontja és helye:  2010.május 29. Budapest XIII., Dózsa Gy u. 53. Bp. Honvéd   Iharos S.            

atlétikai pálya , bejárat a Dózsa Gy. útról                                              
Időrend:         Távolugrás: 15 ó                               Hármasugrás 17 ó 30 
                        A két szám közötti szünetben ingyenes helyből távol és hármasugrás, bárki indulhat.  
 
A verseny célja:  Kitűnő körülmények között lehetőséget biztosítunk minden távol és hármas-  

ugrónak jó eredmény elérésére,  valamint a korán elhunyt kitűnő  távol és 

hármasugró barátunkról   Uri Józsefről szeretnénk méltó módon megemlékezni  egy 

színvonalas távol és hármasugró emlékversennyel. Idén is  csak a hármasugró 
verseny lesz pénzdíjas, de a távolugrók is küzdhetnek a hatalmas 
vándorkupáért és belépőkért az Európa Kupára. Várjuk bármilyen összeggel 
támogatók jelentkezését a távolugrás anyagi ösztönzésére is.   Minősítő verseny 
lesz szélméréssel!  Eső esetén fedettpályán lesz megrendezve!                      

A verseny résztvevői: Minden  korosztály indulhat, az ifjúságiaktól (betöltött 16 év) a veteránokig.  

                          Meghívást kapnak a legjobb aktív, felnőtt ugrók is, akik remélhetőleg vállalják az  

                          abszolút összevetést a fiatalokkal és a veteránokkal szemben is. 
Nevezési díj:   Távol 1000 Ft, hármasugrás 1200 Ft, a Bp. Honvéd ugróinak nem kell fizetni nevezési   díjat.                        
Nevezés:         A verseny előtt 60 perccel a  helyszínen, előnevezés telefonon vagy E-mail-ben. 
Értékelés:        a WAWA AGE-GRADED 2006 táblázata alapján. Ebben a táblázatban mindenkinek  

                         az életkora és a neme alapján van egy úgynevezett „elméleti világcsúcsa”.  

                         A versenyen elért eredményt elosztjuk ezzel az elméleti világcsúccsal, ami kifejezi, 

                         hogy a versenyző hány százalékra közelíti meg a korának megfelelő elméleti  világ- 

                         csúcsot. A verseny előtt kérésre mindenkivel közöljük a korának megfelelő AGE- 

                         GRADED értéket. (Egy saját példa: férfi 59 év elért eredmény 11,30 m     

                         AGE-GRADAD  13,25 m  Elért teljesítmény:  11,88/13,66 =85,28 %)  

     A táblázat letölthető a www.szamosz.hu honlapról.        
A legmagasabb teljesítmény százalékot elérő versenyző a győztes a távolugrásban és a    
hármasugrásban. A férfiak és nők értékelése együtt történik versenyszámonként,  a 
teljesítmény százalékok alapján. 
A hármasugrás első 5 helyezettje pénzdíjazásban részesül a verseny névtelen   
támogatója révén. 

Díjazás:     1.helyezett     35.000 Ft        2.helyezett     20.000 Ft     3.helyezett     15.000 Ft 
                   4.helyezett     10.000 Ft        5.helyezett       5.000 Ft                 
                    A MASZ felajánlott a két versenyszám első 5-5 helyezettjének 2 napra szóló belépőjegyet,   

valamint további jegyeket az indulók közötti kisorsolásra,  a Puskás stadionba, a június 
19- 20.-i Európa Kupa atlétikai versenyre.  Köszönjük MASZ! 
A győztes egy évig őrizheti a vándorkupát mindkét számban, melyet  három emlékverseny 

megnyerése után lehet végleg megtartani. A győztes egyébként megkapja a kupa kicsinyített 

másolatát, a második, a harmadik érmet kap. 2008-ban és 2009-ben mindkét számban Dr. 
Deák Katalin nyert. Ha harmadszor is Ő nyerne, akkor végleg elnyerné a kupákat.   
A díjakat csak személyesen lehet átvenni. Ha valaki nem várja meg az értékelést és a 

díjátadást, akkor a sorrendben őt követő versenyző kapja a díjat, belépőjegyet.  
Mindenkit szeretettel várunk, egy évben egyszer legyen az ugróknak is  ünnepnap. 

 

Információ, levelezés:         Kőrösi István  Bp.Honvéd Atlétikai Szakosztály                                                                

Bp.1134.Dózsa Gy.u.53.      Mobil:  06-209-764-581     E-mail: korosigeoterv@gmail.com 

Bp.2010.05.07.                     Kőrösi István   veterán hármasugró és versenyszervező 


