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MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI ORSZÁGOS VIDÉKBAJNOKSÁG 

A verseny rendezője: 
 Magyar Atlétikai Szövetség 
 Zalaegerszegi Atlétikai Szövetség 
 Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club 
 Zala Megyei Atlétikai Szövetség 

A verseny időpontja és helye: 
 2007. június 10.(vasárnap), 
 Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum (Vágóhíd u. ) 

A szervező bizottság vezetője: Szakály István ( telefon: 92/348-207 ). 

Versenybíróság: 

 Elnök: Dr.Walter Károly (Kaposvár) 
 Elnökhelyettes: Bella Attila 
 Technikai helyettes: Kámán Ferenc, Csarankó László,  
 Titkár: Juhász Sándor,  

A verseny résztvevői: 
Azok a versenyzők, akik érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek és egyesületük a 
nevezési határidőig benevez. Helyszíni nevezés csak a versenybíróság elnökének 
engedélyével, emelt nevezési díj megfizetésével lehetséges.  

Nevezési határidő: 
 2007. június 01. péntek 

A nevezéseket a sportoló 2005/2006. évi legjobb eredménye és születési évének 
feltüntetésével a MASZ címére e-mailban versenyiroda@masz.hu. 

Nevezési díj: 
 900- Ft/fő/ versenyszám 
 Helyszíni nevezés esetén : 1500- Ft / fő/ versenyszám. 

Díjazás: 
A vidékbajnokság I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. A legeredményesebb 
férfi atléta és a legeredményesebb női versenyző különdíjban részesül. 

Egyéb: 
A versenyen a futószámokban elektromos időmérés lesz. Az öltözőkben hagyott 
értékekért a rendezők felelősséget nem vállalnak. Jelentkezés a versenyszámok 
kezdete előtt 1 órával. A rendezés és díjazás költségeit a rendezők, a részvétel 
költségeit a versenyzők és sportegyesületük fedezi.  
A verseny egyben megemlékezés a kiváló zalaegerszegi edzőről, Marth Béláról 

Szállás és étkezési lehetőségek: 
 Hotel Balaton  92/550-870 
 Teleki Blanka Kollégium 92/596-445 

A versennyel kapcsolatos további információk:  
 Bella Attila: tel.: 30/262-9764 



IDŐREND 
Zalaegerszeg, 2007. június 10. (vasárnap) 

 
 11.00 kalapácsvetés női 

  magasugrás női 
 12.30 100 m gát női if. 

  kalapácsvetés férfi 

  hármasugrás női 

  magasugrás férfi 
 12.50 110 m gát férfi if. 

 13.10 100 m  férfi if. 

 13.30 100 m  női if. 

 13.50 800 m  férfi if. 

 14.00 800 m  női if.  

  diszkoszvetés női 

  hármasugrás férfi 

  gerelyhajítás férfi 

 14.35 400 m gát női if.  

 14.45 400 m gát férfi if.  

 14.55 200 m férfi if.  

 15.10 200 m  női if.  

 15.20 távolugrás női 

 15.25 1500 m  férfi if. 

  diszkoszvetés férfi  

 15.40 1500 m női if 

  gerelyhajítás női 

 15.55 400 m  férfi if. 

 16.10 400 m női if. 

  súlylökés női 

 16.20 5000 m  női if. 
 16.40 távolugrás férfi 

  súlylökés férfi 

 16.50 5000 m  férfi if. 

 17.20 4x100 m  női if.  

 17.25 4x100 m férfi if.  

 17.35 3000 m ak. férfi if. 
 

       

A verseny keretében megrendezésre kerülő „Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta?” 

országos döntőjének időrendje a következő: 
 

 11.00 60 m leány ief. 

 11.30 60 m  fiú ief. 

 12.00 60 m  leány döntő 

 12.05 60 m  fiú döntő 

 14.05 800 m  leány if. 

 14.15 800 m  fiú if. 

  

 

  


