
         8. Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj 2018 

        Atlétikai Magyar Szuper Liga, Serdülő Liga valamint nyílt versenyszámok 

 

Helyszín:   Regionális Atlétikai Központ, 8000. Székesfehérvár, Bregyó köz 1.  
 
Időpont:   2018. július 1 - 2.  (vasárnap, hétfő) 
    
Sportigazgató:   Spiriev Attila 
Versenyigazgató:  Gyulai Márton  
 
Versenyirányító:  Nagy Tibor 
Versenytitkár:   Hubacsek Dóra 
 
 

Nemzetközi meghívásos versenyszámok: 
 
férfi:  100 m, 400 m, 800 m, 1000 m (új szám), 110 m gát, 400 m gát, 3000 m akadály, magasugrás, 

hármasugrás, diszkoszvetés, kalapácsvetés 
női: 100 m, 400 m, 1 mérföld, 100 m gát, 400 m gát, 3000 m akadály, távolugrás, súlylökés, kalapácsvetés 

 
 
Nyílt versenyszámok: 
 
férfi: 100 m, rúdugrás, 4x100 m    
női: 100 m, 4x100 m 
 
 
Utánpótlás versenyszám: 
 
férfi: U23 rúdugrás (a korosztály alulról nem zárt) 
 
 

Szuper Liga versenyszámok: 
 
férfi: 200m, 400m, 1500m 
női: 200m, 400m  

 
 
Serdülő Liga versenyszámok: 
 
fiú:  kalapácsvetés 
leány:  kalapácsvetés 
 

 



 
Nevezés:  On-line nevezés indul: 2018. június 18. hétfő, 00:00  

On-line nevezés zárul: 2018. június 25. hétfő, 23:59  
 

A nemzetközi versenyszámokra nem lehet nevezni, meghívás alapján vehetnek részt a versenyzők. 
 
 

Nevezési díj:   egyetlen versenyszámra sincs. 
 

 

Korlátozások:    
- A nemzetközi meghívásos versenyszámokban kizárólag a sportigazgató által meghívott versenyzők 

indulhatnak! 
- 100 m férfi nyílt versenyszámban maximum 4 futam lebonyolítására van lehetőség.  

- A nevezések elfogadásánál a 2017/2018. évi eredmények alapján a legjobb hiteles időeredményeket 

vesszük figyelembe.  

- Rúdugrás férfi U23 versenyszámban a 2017/2018. évi eredményeket figyelembe véve maximum 12 

versenyző indulására van lehetőség, a korosztály alulról nem zárt 

- A Szuper Liga egyes versenyszámaiban nevezési szint van az Általános SzL kiírás szerint. 

 

Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a verseny hivatalos honlapját, az időrend és a hozzá tartozó call-

room időpontok esetleges változása miatt is! 

A versenyprogram változtatásának jogát fenntartjuk. 

www.gyulaimemorial.hu 

 

 

Általános tudnivalók 

 

 

Akkreditáció, rajtszám átvétel: 
  
Minden magyar résztvevő versenyző számára, minden versenyszámban: Magyar Király Hotel, 8000. Székesfehérvár, 
Fő utca 10. 
Július 1. szombat 10:00-tól folyamatosan, de a versenyszám kezdete előtt 2 órával lezárul. 
Minden magyar résztvevő versenyzőnek lehetősége van az edzője (1fő) előzetes akkreditálására is, amit e-mailben kell 
jelezni a versenyiroda@atletika.hu címen 06.26-ig, az edző nevének megadásával. 

 

 

Shuttle busz: 
 
a szállodáktól a Regionális Atlétikai Központba, igénybe vehető  rajtszámmal / akkreditációs kártyával, mindkét 
versenynapon a szállodákban megtalálható menetrend szerint.    
 

Öltözők: 
 
8000. Székesfehérvár, Bregyó köz 1., Regionális Atlétikai Központ,  a kalapácsvető ketrec mögötti faházban. 
 

Call room: 

 

a futófolyosón. Az akkreditációs központban már átvett rajtszámmal és akkreditációs kártyával egyből itt jelentkezik a 
versenyző a bevezetésre.   

mailto:versenyiroda@atletika.hu


8.Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj 2018 
Székesfehérvár 

A külön nem jelzettek nemzetközi számok.         Időrend*     A szervezők a változtatás jogát fenntartják. 
 

Július 1. vasárnap 
  

15:00 Kalapácsvetés - leány U16 (Serdülő Liga) - dobópálya 

15:15 100 m - női nyílt 

15:35 100 m - férfi, nyílt 

15:55 400 m - női (Magyar Szuper Liga) 

16:10 400 m - férfi (Magyar Szuper Liga) 

16:30 4x100 m - női 

16:40 4x100 m - férfi 

17:45 Kalapácsvetés - női  (IAAF kalapácsvető világsorozat) 

19:15 1500 m - férfi (Magyar Szuper Liga) 

19:30 3000 m akadály - női 

  

Július 2. hétfő 
  

11:45-12:45 "TE mennyit futsz 100-on?" futamok (Amatőrök és Haladók) 

12:45 Kalapácsvetés - fiú U16 (Serdülő Liga) - dobópálya 

13:15 "TE mennyit futsz 100-on?" Döntő - Amatőrök 

13:20 "TE mennyit futsz 100-on?" Döntő - Haladók 

13:35 200 m - női (Magyar Szuper Liga) 

13:55 200 m - férfi (Magyar Szuper Liga) 

15:00 Kalapácsvetés - férfi (IAAF kalapácsvető világsorozat) 

15:30 Rúdugrás - férfi U23 

16:30 Ünnepélyes megnyitó 

16:45 Súlylökés - női 

16:45 Hármasugrás - férfi 

17:05 400 m gát - női 

17:20 100 m - női 

17:25 Magasugrás - férfi 

17:35 100 m - férfi 

17:30 Diszkoszvetés - férfi 

17:50 400 m gát - férfi 

18:05 400 m - férfi 

18:15 400 m - női 

18:15 Távolugrás - női 

18:30 100 m gát Döntő 1 - női 

18:45 100 m gát Döntő 2 - női 

18:55 3000 m akadály - férfi 

19:10 1000 m - férfi 

19:25 110 m gát - férfi 

19:35 800 m - férfi 

19:45 Mérföld - női 

20:00 A Győztesek bevonulása 

20:10 A Dr. Spiriev Bojidar trófea átadása (a verseny legjobb teljesítménye) 

20:15 Találkozás a Győztesekkel 

 


