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 Városi Tourinform Iroda és Közösségi Ház 
 

HELYSZÍN:  Zamárdi, Sport tér 5., Sportcentrum  
 

IDŐPONT:  2011. május 28-29. 
 

VERSENYSZÁMOK:  Dobó ötpróba (pentathlon), kalapács hárompróba, nyelessúlyvetés, 
gerely hárompróba, 100m, 1500m, 3000m síkfutás, távol-, magas-, 
hármasugrás, gerelyhajítás, diszkosz- és antik diszkosz-, súly-, 
kalapácsvetés, súly ötpróba. 

 

ÉRTÉKELÉS: A nemzetközi pontérték-táblázat szerint, az abszolút első három 
hely, versenyszámonként, nők és férfiak külön-külön.  

  

NEVEZÉS: Előnevezés a versenyre 2011. május 13-ig.  
 Helyszíni nevezés a verseny megkezdése előtt egy órával. 
 

NEVEZÉSI KÖLTSÉG: Az összetett versenyekre 1300,- Ft, egyéniben 1000,- Ft. 
 70 éven felül 1000,- Ft illetve 800,- Ft. 
 
KORCSOPORTOK: Nők, férfiak 30 év felett. A korcsoportok meghatározásánál a 

születési évet vesszük figyelembe. Minden korosztály nevezését 
elfogadjuk. 

 
SZÁLLÁS: A szállásfoglalásban segítséget nyújtunk, ha a verseny előtt 

legalább két héttel megkapjuk az igényt. Igyekszünk olcsó helyet 
találni, de sajnos a megszokott szállásokkal nem biztos, hogy 
számolhatunk.  

 (Tourinform: zamardi@tourinform.hu;  tel., fax 84/345-290) 
 

VENDÉGLÁTÁS: Szombaton este vacsora, vasárnap ebéd.  
 A verseny idején ásványvíz, zsíros kenyér, kávé a nevezéskor 

kapott, illetve vásárolt jegyek ellenében. 
 

EGYÉB: A sportszerek, a korcsoportoknak megfelelően, az előírtak. 
 A nem veterán korúaknak a verseny keretein belül, de külön 

értékelve, lehetőséget adunk az indulásra. 
 A versenyben mindenki a saját felelősségére vehet részt. 
 A pályán és az öltözőben hagyott értékekért a szervezők nem 

vállalnak felelősséget. 
 

JELENTKEZÉS: Levélben: Tourinform, 8621 Zamárdi, Kossuth u. 16.  
 Tel, Fax:   84/345-290 
 E-mail:  zamardi@tourinform.hu 
 
 
Dobribán Géza   Gál Ferenc          Illés Virág 
versenyszervező         Petőfi SE elnöke    általános szervező 



IN MEMORIAM 
 

A világ veterán atlétáinak nagycsaládjából örökre eltávozottak emlékére 

Zur Erinnerung der Veteranathleten der Welt, die leider nicht mehr unter uns sind 

Of those who have passed away and left for ever the big family of veteran athletes all over the 
world  

 

XIV. Nemzetközi Veterán Atlétikai Emlékverseny 
XIV. Internationale Veteran- Athletik Gedenkswettkampf 
14th International Memorial Competition of Veteran Athletes 

 

 

2011. május 28-29. 
Zamárdi, Sport tér 5., Sportcentrum 

 
 

PROGRAM / Programm / Programme 

 

MÁJUS/Mai/May  28. szombat / Samstag / Saturday 
 

 1000 Megnyitó / Eröffnung / Opening ceremony 

 1030 Pentathlon Mg. Glöckner,  
  benne diszkosz, súly, kalapács egyéni OB is /Pentathlon, Diskus, Gewicht, 

Hammer individuell darin/Pentathlon Mg. Glockner and within this: discus, 
weight, hammer throwing, individual competition for women and for men 

 1100 100m-es síkfutás / Flachlauf / race 

 1200 Távolugrás / Weitsprung / broad jump 

 1400  Rövidnyelű-kalapács hárompróba / Kurzhammer Dreikampf / short- 
     handled hammer triathlon 

 1430 1500m-es síkfutás / Flachlauf / race 

 1500 Nyeleslabda  / Schleuderballwerfen / handled ball 
 1530 Magasugrás / Hochsprung / high jump 

 1630 Antik diszkosz / Diskus „griechisch” / antique discus 
 
 

 1800 Vacsora, eredményhirdetés Abendessen, 

        Verkündigung des Ergebnisses, 

    dinner, announcement of results 
 

 

MÁJUS/Mai/May  29. vasárnap / Sonntag / Sunday 
 

 900   Súly ötpróba / Shotorama / weight pentathlon 

 1000 Hármasugrás / Dreisprung / hop and jump 

 1000 3000m-es síkfutás / Flachlauf / race 

 1100 Gerely hárompróba, benne gerely egyéni / Speerwurf Dreikampf, 
         Speerwurf individuell / javelin triathlon including individual contests 
 

 1300 Ebéd, eredményhirdetés / Mittagessen, 

        Verkündigung des Ergebnisses, 

        Lunch, announcement of results 
 
 


