
1. nap

Versenyszámok Csoport Pálya

10:00 5000 m gyaloglás serdülő fiú

gerelyhajítás serdülő fiú 1. A

10:40 3000 m gyaloglás serdülő leány

11:00 rúdugrás ifjúsági fiú

távolugrás serdülő fiú 1. A

távolugrás serdülő fiú 2. B

gerelyhajítás serdülő fiú 2. A

11:10 80 m gát serdülő leány

11:40 100 m gát ifjúsági leány  

12:00 magasugrás serdülő leány 1,25 m A

magasugrás serdülő leány  1,35 m B

távolugrás serdülő fiú 3. A

távolugrás serdülő fiú 4. B

gerelyhajítás ifjúsági fiú A

kalapácsvetés ifjúsági fiú 

12:15 110 m gát ifjúsági fiú  

12:50 100 m gát fiú serdülő   

13:00 távolugrás ifjúsági leány 1. A

távolugrás  ifjúsági leány 2. B

gerelyhajítás serdülő leány 1. A

kalapácsvetés serdülő fiú

14:00 4 x100 m meghívásos versenyek 1. futás

magasugrás ifjúsági leány A

magasugrás ifjúsági fiú B

rúdugrás serdülő fiú  

távolugrás serdülő leány 1. A

távolugrás serdülő leány 2. B

távolugrás ifjúsági fiú C

gerelyhajítás serdülő leány 2. A

kalapácsvetés ifjúsági leány 

15:00 4 x100 m meghívásos versenyek 2. futás

gerelyhajítás serdülő leány 3. A

kalapácsvetés serdülő leány 

15:30 távolugrás serdülő leány 3. A

távolugrás serdülő leány 4. B

16:00 300 m gát serdülő leány

gerelyhajítás ifjúsági leány 1. B

16:40 300 m gát serdülő fiú 

17:00 gerelyhajítás ifjúsági leány 2. B

17:10 400 m gát ifjúsági leány 

17:40 400 m gát ifjúsági fiú 



2. nap

Versenyszámok Pálya

10:30 magasugrás serdülő fiú A

magasugrás serdülő fiú B

rúdugrás serdülő leány A

rúdugrás ifjúsági leány B

ötösugrás serdülő leány A

ötösugrás serdülő fiú B

ötösugrás ifjúsági leány C

ötösugrás ifjúsági fiú D

11:00 súlylökés serdülő fiú A

súlylökés ifjúságileány B

diszkoszvetés ifjúsági fiú

12:20 100 m gát női SzL hárompróba

12:30 diszkoszvetés ifjúsági leány

12:45 4x100 m junior férfi ief.

12:55 4x100 m junior női ief.

magasugrás SzL hárompróba női A

13:00 súlylökés serdülő leány A

súlylökés ifjúsági fiú B

13:05 4x100 m újonc fiú if.

13:15 4x100 m újonc leány if.

13:25 4x100 m serdülő fiú if.

13:35 4x100 m serdülő leány if.

13:45 4x100 m ifjúsági fiú  if.

13:55 4x100 m ifjúsági leány if.

14:00 diszkoszvetés serdülő fiú

14:05 4x100 m junior férfi  döntő

14:10 4x100 m junior női döntő

14:20 4x600 m újonc fiú if.

14:30 4x600 m újonc leány if.

14:45 4x200 m felnőtt férfi if.

14:55 4x200 m felnőtt női if.

15:00 súlylökés női SzL hárompróba A

15:10 4x800 m serdülő fiú if.

15:25 4x800 m serdülő leány if.

15:30 diszkoszvetés serdülő leány

15:40 4x800 m ifjúsági leány if.

15:55 4x400 m junior férfi if.

16:05 4x400 m junior női if.

16:15 4x400 m ifjúsági fiú if.

16:25 4x400 m ifjúsági leány if.

16:35 4x300 m serdülő fiú if.

16:45 4x300 m serdülő leány  if.

16:55 4x1500 m ifjúsági fiú

17:20 4x1500 m junior férfi

17:40 4x800 m junior női

17:55 4x800 m felnőtt női

18:05 4x800 m felnőtt férfi


