
 

 

IX. 

 Németh Miklós Gerelyhajító 

Verseny 

Váci Reménység SE 

 

A verseny célja: Hagyományteremtés, tehetségkutatás, versenyzési lehetőség biztosítása az egyesületek 

gerelyhajítói számára.  

Időpontja és helyszíne:  2013. szeptember 29. (vasárnap)  10.00. 

Váci Reménység Sportpálya 

A verseny fővédnöke: Németh Miklós olimpiai bajnok gerelyhajító 

A verseny rendezője: Váci Reménység SE,  MLMS  és az MPSZ 

Versenybíróság: elnök:  

elnök helyettes: Mikulai Dániel   -  technikai h.: Magyari  József  -  titkár: Jancsik László 

A verseny résztvevői: az atlétikai szakosztályok gyermek 11-12 éves, serdülő 13-14-15 éves, ifjúsági, junior, 

utánpótlás és felnőtt női és férfi gerelyhajítói, továbbá mozgáskorlátozott ülő és álló, értelmi fogyatékos 

sportolói. 

Nevezés: Előnevezés szeptember 26-ig a következő címen: vaciremenyseg@freemail.hu  

A helyszínen (nevezési díj+100 Ft)  legkésőbb a versenyszám kezdete előtt egy órával. 

Nevezési díj:  Gyermek korosztály:    500 Ft 

Serdülők:    600 Ft 

Ifjúsági, junior felnőtt és senior:             1 000 Ft 

Parasportolóknak ingyenes.  

Díjazás: Az első három helyezett versenyző érem díjazásban (a gyermek és serdülő korcsoportban 

évfolyamonként ), a versenycsúcsot megdöntő versenyzők kupa díjazásban részesülnek.  

Kiegészítő versenyek: Célba dobás gerellyel és mobiltelefon hajító verseny. Kezdési időpontja a helyszínen lesz 

meghatározva az induló létszámtól függően, hogy ne zavarja a gerelyhajító versenyt. 

Egyéb: - A versenyen kizárólag csak Németh típusú gerellyel lehet versenyezni, saját szer  használata 

hitelesítés után megengedett.  

- A rendezés és díjazás költségeit a rendezők, a részvétel költségeit a versenyzők 

              vagy a sportegyesületük fedezi. 

- Az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.  

- A verseny idejére orvost biztosítunk 

- A verseny után minden részvevőt szeretettel várunk egy közös bográcsos ebédre.  

        - Az időrend tájékoztató jellegű, a versenybíróság a változtatás jogát fenntartja. 
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I D Ő R E N D  

 

10:00 Turbojav gyermek 5-8 éves fiú (300g), 9-12 éves fiú (400g) „D” pálya 

  Gerelyhajítás gyermek 5-12 éves leány (400g)   „C” pálya

  Serdülő 13 éves fiú (500g)      „A” pálya

  Serdülő 13 éves leány (500g)      „B” pálya 

 

11:00 MEGNYITÓ 

Turbojav gyermek 5-8 éves leány (300g), 9-12 éves leány (400g) „D” pálya 

  Gerelyhajítás gyermek 5-12 éves fiú (400g)    „C” pálya

  Serdülő 14 éves fiú (600g)      „A” pálya

  Serdülő 14 éves leány (500g)      „B” pálya 

 

12:00 Serdülő 15 éves fiú (600g)      „A” pálya 

  Serdülő 15 éves leány (500g)      „B” pálya 

 

13:00 Ifjúsági fiú (700g)       „C” pálya 

  Ifjúsági leány (500g)       „A” pálya 

 

14:00 Parasportolók női, férfi Horváth Ferenc emlékverseny  „A” pálya 

  Junior, utánpótlás, felnőtt női és hallássérült sportolók  „C” pálya 

 

15:00 Junior, utánpótlás, felnőtt férfi és hallássérült sportolók  „C” pálya 

 

   


