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Versenykiíras 
 
 

10. Nemzetközi atlétikai Innsbrucki városi bajnokság, 
utánpótlás és Veterán versenyszámokkal bővitve 

 
rendező: LAC Innsbruck Tirol 
helye: Innsbruck / (USI) egyetemi sportpálya 
ideje: 2010 Junius 27,  14.30 órai kezdettel 
nevezések: a fenti egyesületi címre a következő adatok megadásával: 
 név, évjárat, egyesület, versenyszám és legjobb eredmény 2009/10 
nevezési dij: felnőtt- veteran korosztály €  5.— 
 utánpótlás €  3.— 
nevezési határidő: 2010 junius 21 – ig  
 utánnevezéseket a sprintszámokban csak kivételes esetekben 
 fogadunk el 
 az utánnevézes díja:   €  10.—  
helyszini jelentkezés: legkésőbb 1 órával a versenyszám kezdete előtt 
részveteli lehetőség: a versenyen résztvehetnek a tiroli, osztrák és az IAAF - hoz 
 tartozó egyesületekbe hivatalosan nevezett atléták. 
 Az innsbrucki bajnokságra, csak az innsbrucki egyesületek atlétái 
 lehetnek értékelve, a vendégatléták a helyezésük szerint külön 
 értékelésbe részesülnek.  
versenyszabályok: a tiroli, osztrák és az IAAF szabályai vannak érvényben 
dijazás: az innsbrucki város bajnokság első 3 helyettje kapja az arany, ezüst 
 és bronz bajnoksági érmet. 
 az összesítet értékelésben az első három között végzett vendégatléták 
 külön éremdijazásban részesülnek. 

 tiszteletdijak a nevezések után megjelölt versenyszámokban, az 
osztrák nemzeti szint elérése után lesznek átadva..   

versenyszámok: az időrendben látható 
dobószerek ellenőrzése: a szertárban a leláto hátsó oldalán, 1 órával a versenyszám kezdete  
 előtt. 
 
Kérjük, a rajtszámhoz mellékelt lapon felsorolt szabályokat feltétlen betartani.  
A kiadott rajtszámot a versenyszám -  és a dijazás ideje alatt teljes nagyságban és 
láthatóan viselni kötelező! 
 
A rendezők nem válallnak felelőséget esetleges balesetért, vagy tulajdonveszteségért. 
A jelentkezési határidő lejárta után időrendváltozás lehetséges, erről a résztvevőket az 
osztrák szövetség Homepagén, www.oelv.at a „Wettkämpfe“ alatt legkésőbb 4 nappal 
a verseny előtt informáljuk.  
Szállásrendelések: Landessportcenter Tirol, Olympia Str. 10 a, 6020 Innsbruck 
 Tel. 0043/512/33838-460 // E-Mail: office@sportcenter-tirol.at 
További informátiókat a fent megadott Tel es Fax Nr., valamint az egyesületünk E.-Mail  
cimén lehet megkapni. 
  
   
 



Időrend 
 

 
Vasárnap, 2010 Junius 27.-én 

Zeit férfiak nők 
14,30 súly + veterán + gátlásosak   súly + veterán + gátlásosak   

  100 m idöfutam + veteránok  
14,40 100 m időfutam + veteránok magas  
14,55  100 m időfutam + U14– U20 
15,10 100 m időfutam + U12 - U20  
15,45 távol + U12, U16 + veteránok  80 m gát, U16 + veteránok 
16,00 4 x 100 m 4 x 100 m 
16,30 magas + U16   

  3 x 800 m lányok U20 
16,40 3 x 1000 m fiúk U20  

 gerely, csak felnőtt korosztálynak  
17,00  1500 m + veteránok 
17,15 1500 m + veteránok távol + veteránok 
17,30  400 m időfutam  
17,40 400 m időfutam  

 
A jelentkezések lezárása untán idörendváltozás lehetséges, melyet az osztrák szövetség 
homepagen (www.oelv.at. a „Wettkämpfe“ rubrik alatt) legkésőbb 4 nappal a verseny előtt 
ismertetünk. 
Kezdőmagasság és emelések a magasugrásnál: 
Nők: 1,40-1,45-1,50-1,55-1,60-1,65-1,68 utánna  3 cm, bzw. 2 cm tovább 
Férfiak: 1,40-1,45-1,50-1,55-1,60-1,65-1,70-1,75-1,78 utánna  3 cm, bzw. 2 cm tovább 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



versenyrendezőség 
 
 

versenyigazgató: PETÖ László 
 
technikai delegátus: WALCHER Heinz 
 
versenyfelügyelö: FELLER Günther 
 
koordinátor:  ROHRER Stefan 
 
döntőbirósag: WALCHER Heinz 
  JUEN Hermann 
  PETŐ László 
 
inditók:  WALCHER Heinz 
  WALCHER Christian 
 
időmérés:  WEISSENBICHLER Martin 
 
versenyiroda: WEISSENBICHLER Irmgard 
 
jelentkezés, rajtszámok: PETŐ Zsuzsanna 
 
VIP felelősök, eredménydijazók: ROHRER Stefan 
  SCHMIDINGER Bernd 
 
dobószerek ellenőrzése: DIZDAREVIC Jasmin 
  STOCKKLAUSNER Franz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


