
NÉMETH ISTVÁN EMLÉKVERSENY 
EURO GEO KUPA 

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS  
NYÍLT ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA 

 
A verseny célja: Zalaegerszeg bajnoka cím eldöntése, szponzoraink propaganda céljainak 

megvalósítása. Emlékezés Németh Istvánra, az egykori kiváló atlétára és a 
sportág támogatójára.   

 
Rendező:  ZALASZÁM ZALAEGERSZEGI ATLÉTIKAI CLUB 
 
Versenybíróság: elnök:    Csarankó László 

   elnökh.:   Laczkó László 
   technikai elnökhelyettes:  Csiszár Attila  
   titkár:     Bella Attila 

 
A verseny helye és időpontja: 

   Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum Futófolyosó (Vágóhíd utca) 
2019. április 27. (szombat) 13.00 

 
Résztvevők: minden 13 évesnél idősebb versenyengedéllyel és sportorvosi engedéllyel 

rendelkező sportoló.  
 
Nevezés:   a MIR rendszerben, helyszíni nevezést nem fogadunk el.  
   Nevezés indul: 2019.04.08. 00:00 
   Nevezés zárul: 2019.04.22. 23:59 
 
Nevezési díj:  1 000,- forint/fő/versenyszám /Fizetés számla ellenében utalással utólag. / 
 
Jelentkezés:   a versenyszámok kezdete előtt 75 perccel lezárul! 
 
Díjazás: - a legtöbb győzelmet elérő sportegyesület elnyeri a verseny fődíját az EURO 

GEO kupát,  
   - a legjobb eredményt elért női és férfi versenyző különdíjat kap,  
 
Egyéb:   - az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal a rendezőség,  
   - a pálya 9mm-nél rövidebb szöggel ellátott cipők használhatók 
 
 
 
Zalaegerszeg, 2019. március 21.  

 
 
 



IDŐREND 
EURO GEO KUPA 

 
13.00  80m gát leány újonc /12-7,75/ 76,2/  időfutam 
  diszkoszvetés fiú újonc 0,75 kg  
  súlylökés lány újonc 2kg 

távolugrás férfi 
13.10  100m gát fiú serdülő /13-8,5/ 84/  időfutam 
13.20  100m   női    időfutam 
  diszkoszvetés fiú serdülő 1 kg 
  súlylökés  lány serdülő-ifjúsági 3kg 

  13.35  100m   férfi     időfutam 
13.50  200m  női    időfutam  
  diszkoszvetés fiú ifjúsági 1,5kg 
  súlylökés  női 4kg 
14.05  200m   férfi    időfutam  
  távolugrás  női 
  diszkoszvetés  férfi junior 1,75kg 

  14.20  4 x 100m  női     időfutam   
    diszkoszvetés  férfi 2kg 

14.35  4 x 100m  férfi     időfutam 
  diszkoszvetés  lány újonc 0,75kg 
  súlylökés  fiú újonc 3kg 
14.40  800m  női    időfutam 
14.50  800m  férfi    időfutam 
  diszkoszvetés  női 1kg 
  súlylökés  fiú serdülő 4kg   
14.50  300m  női     időfutam 
15.00  300m  férfi    időfutam 
15.05  súlylökés fiú ifjúsági 5kg 

  15.15  3000m  női     időfutam 
15.25  súlylökés  férfi junior 6kg 

  15.30  3000m   férfi    időfutam 
15.45  súlylökés  férfi 7,26kg 
   


