
 
Összesített időrend — 2016. február 13. (szombat) 

 
 
10:00  60 m   férfi   hétpróba  felnőtt     
10:10  60 m   férfi   hétpróba  junior     
10:15  60m   fiú   hatpróba  ifjúsági     
10:30  60 m gát  női   ötpróba  felnőtt és junior 
10:35 60 m gát  női  felnőtt, junior     időfutamok 
10:45 60 m gát  női  ifjúsági     időfutamok 
10:45  Távolugrás  férfi   hétpróba  felnőtt     
 Rúdugrás férfi, fiú  felnőtt, junior és ifjúsági   (3.50 kezdőmagasság) 
10:50 60 m gát  leány   ötpróba  ifjúsági 
11:00 Gyaloglás 3000 m leány és női ifjúsági és junior 
 Súlylökés  fiú  hatpróba  ifjúsági 
11:20 Magasugrás  női   ötpróba  felnőtt és junior (A-B csoport)  
 Magasugrás  női   ötpróba  ifjúsági (A-B csoport)   
11:30 Gyaloglás 5000 m fiú és férfi ifjúsági és junior 
11:40 Távolugrás  férfi   hétpróba  junior     
12:00 Súlylökés  férfi   hétpróba  felnőtt     
12:45  Távolugrás  fiú   hatpróba  ifjúsági     
 Súlylökés  férfi   hétpróba  junior     
13:45  Súlylökés  női  ötpróba  felnőtt és junior    
 Hármasugrás női  felnőtt, junior és ifjúsági   (9 m gerenda) 
14:00  Magasugrás  férfi   hétpróba  felnőtt és junior (A-B csoport)  
14:00 Rúdugrás női  felnőtt, junior, ifjúsági, serdülő   (2.60 kezdőmagasság) 
14:30   3 000 m női, leány felnőtt, junior és ifjúsági  időfutamok 

Súlylökés  leány  ötpróba  ifjúsági     
14:55 3 000 m férfi, fiú  felnőtt, junior és ifjúsági  időfutamok  
15:15  Távolugrás  női   ötpróba  felnőtt és junior     
15:20  800 m  női, leány felnőtt, junior és ifjúsági  időfutamok   
15:30 800 m  férfi, fiú  felnőtt, junior és ifjúsági  időfutamok 
15:40 Súlylökés női  felnőtt és junior 
15:50 400 m  női, leány felnőtt, junior és ifjúsági  időfutamok 
16:00 Távolugrás leány  ötpróba ifjúsági    
16:15 400 m  férfi, fiú  felnőtt, junior és ifjúsági  időfutamok 
16:20 Súlylökés férfi  felnőtt és junior 
16:50  800 m  női   ötpróba  felnőtt és junior  
 Hármasugrás  férfi, fiú  felnőtt, junior és ifjúsági   (11,00 és 13,00 gerenda) 
17:15 800 m  leány  ötpróba ifjúsági 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Összesített időrend — 2016. február 14. (vasárnap) 

 
10:00  60 m gát  férfi   hétpróba  felnőtt  
10:15 60 m gát  férfi   hétpróba  junior  
10:45 60 m  férfi, fiú  felnőtt, junior és ifjúság i  időfutamok 
11:00 60 m  női, leány felnőtt, junior és ifjúsági  időfutamok 
 Rúdugrás  férfi   hétpróba  felnőtt és junior (A—B csoport 3,00 és 2,40) 
11:30 Távolugrás férfi, fiú  felnőtt, junior és ifjúsági 
11:35 60 m gát férfi  felnőtt     időfutamok 
11:45 60 m gát férfi  junior     időfutamok 
11:55  60 m gát  fiú  hatpróba  ifjúsági 
12:05 60 m gát fiú  ifjúsági     időfutamok 
12:30 1500 m  férfi, fiú  felnőtt, junior és ifjúsági  időfutamok 
12:45 1500 m  női, leány felnőtt, junior és ifjúsági  időfutamok 
12:45  Magasugrás  fiú  hatpróba  ifjúsági (1,52 és 1,31 kezdőmagasság) 
13:00 200 m  férfi, fiú  felnőtt, junior és ifjúsági  időfutamok  
13:30 Távolugrás női, leány felnőtt, junior és ifjúsági 
14:00 200 m  női, leány felnőtt, junior és ifjúság i  időfutamok   
14:45  1000 m  férfi   hatpróba  ifjúsági     
15:00  1000 m  férfi   hétpróba  felnőtt     
15:10 1000 m  férfi   hétpróba  junior  
 
 
 

Versenyszámokra bontott időrend 
 

Ötpróba női felnőtt és junior     Ötpróba leány ifjúsági 
10:30  60 m gát      10:50  60 m gát 
11:20  Magasugrás       11:20 Magasugrás 
13:45  Súlylökés      14:30  Súlylökés 
15:15  Távolugrás      16:00 Távolugrás 
16:50  800 m       17:15 800 m 

 
Hétpróba férfi felnőtt 

 1. nap        2. nap 
10:00  60 m       10:00  60 m gát 
10:45  Távolugrás      11:00  Rúdugrás (A – B csoport)  
12:00 Súlylökés      15:00  1000 m 
14:00  Magasugrás 

Hétpróba férfi junior 
 1. nap        2. nap 
10:10  60 m       10:15 60 m gát 
11:40 Távolugrás      11:00  Rúdugrás (A – B csoport)  
12:45 Súlylökés      15:10 1000 m 
14:00 Magasugrás 
 

Hatpróba fiú ifjúsági 
 1. nap        2. nap 
10:15  60 m       11:55  60 m gát 
11:00  Súlylökés      12:45  Magasugrás 
12:45  Távolugrás      14:45 1000 m 


