
Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület
1144 Budapest, Vezér utca 69/A.
E-mail cím: magyar.maria@citromail.hu;
Tel: 06 30 913 6354

25. FORTUNA SENIOR Atlétika PÁLYAVERSENY
V E R S E N Y K I Í R Á S A

A verseny helye: Ikarus Sporttelep /Budapest XVI., ker. Bátony u 1-33./

Időpontja: 2016. augusztus 6. (szombat) 10.45 óra

A verseny célja: Szenior atléták részére versenyzési lehetőség
biztosítása, hagyományaink őrzése, sportbarátainkkal
való találkozás.

Résztvevők: 30 év feletti férfiak és nők, felső korhatár nélkül

Előnevezés: 2016. 08. 02-ig feltétlenül kérjük jelezni a részvételi
szándékot (a fenti telefonszámon vagy e-mail-ben)!

Nevezés: A versenyszámok kezdete előtt egy órával a helyszínen.

Nevezési díj: Az első versenyszám 1.500.- Ft minden további szám
500.- Ft. 70 év felett minden szám 500.-Ft

Versenyszámok: Időrend szerint.

A férfi súlylökést ”Igrényi Ferenc emlékverseny” néven rendezzük meg
sporttársunk emlékére, abszolút pontrendszerben. Az első három
helyezett részére a Honvéd Zrínyi SE különdíjat is biztosít.

Díjazás: Minden induló versenyző éremdíjazásban és a 25.
jubileumi esemény alkalmából meglepetés ajándékban
részesül.

Egyebek:
 A verseny ideje alatt orvosi szűrővizsgálatot biztosítunk,

valamennyi versenyző és hozzátartozó részére
térítésmentesen!

 A verseny után minden versenyzőt szeretettel várunk
egy közös ebédre. (E miatt fontos az előnevezés!)

 Hozzátartozók 1 200 Ft áron igényelhetnek ebédet, ha
azt az előnevezés időpontjáig jelzik!

 Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem
vállalunk!

 A versenyen mindenki saját felelősségére vehet részt!
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Versenyszámok időrendje
2016. augusztus 6.

Ünnepélyes jubileumi megnyitó  10.45 óra

11.00 3.000 m síkfutás Súlylökés női
3 km gyaloglás női, ffi. Diszkoszvetés ffi

Rúdugrás
Távolugrás ffi, női

11.40 60 m síkfutás női, ffi. /W, M 65+/ Magasugrás ffi, női

11.50 100 m síkfutás női, ffi /W, M 30-60/ Diszkoszvetés női

12.00 Súlylökés ffi „Igrényi Ferenc emlékverseny”

12.10 80m gátfutás női, ffi. Hármasugrás

12.20 200m síkfutás női, ffi Kalapácsvetés női, ffi.

12.30 400m síkfutás női, ffi.

12.40 800 m síkfutás női ffi Gerely női, ffi

13.00 1500 m síkfutás női, ffi Nehézkalapács női

Sporttársaink igényei szerint még egyéb versenyszámok megrendezésére is van lehetőség.
Sportszerekkel kapcsolatosan kérjük, hogy speciális szereket (pl.: különféle súlyú kalapácsok,
gerelyek) aki tud, hozzon magával.
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