
  

Magyarország Ifjúsági és Junior Téli Dobó Bajnoksága, 
egyben Ifjúsági és Junior Magyar Liga 

 
MagyarországTéli Gerelyhajító Bajnoksága, 

egyben Magyar Szuper Liga 
2015 

 
 
A bajnokság célja: a téli bajnoki címek eldöntése, a téli felkészülés felmérése. 
 
Időpontja: 2015. február 28 - március 1. szombat 11.00 és vasárnap 11. 
 
Helyszín: Budapest, Dobó Fészer, KSI pálya, Syma Csarnok  
 
Versenybíróság: 

Elnök:     
Technikai helyettes:  
Titkár:     

 
Résztvevők:  

Azok az ifjúsági és junior korú, érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi 
igazolással rendelkező versenyzők, akiket egyesületük a nevezési határidőig 
benevezett, és a MASZ a nevezésüket elfogadta. 

  Magyarország 2015. évi Téli Dobó Bajnokságán a gerelyhajítás 
versenyszámában a felnőtt és a junior versenyzők vehetnek részt.  

 
Nevezés:  

          Nevezési határidő: 2015. február 18. szerda 24:00  
 A nevezéseket - a Szövetség honlapján található nevezési lap hiánytalan   
          kitöltésével – a versenyiroda@masz.hu címre kérjük elküldeni! 

 A határidő után beérkezett nevezéseket nem fogadjuk el! A Bajnokságra  

 helyszíni nevezés nincs! 

A MASZ versenyszabályzata és versenyrendezési útmutató V. 2. e alapján   
ifjúsági korosztálytól felfelé minden esetben a nevezések után kell fizetni a 
nevezési díjat. 

 

Jelentkezés: és nevezési díj befizetés a Syma Csarnokban a versenyszám kezdete  
          előtt 75 perccel zárul. 
 

Szerhitelesítés: a dobópálya melletti Fészer területén. 
 

Díjazás: 
 A versenyszámok győztesei elnyerik a  
          "Magyarország 2015. évi Téli Ifjúsági  /Junior /Felnőtt (gerelyhajítás)   
           Dobó Bajnoka” címet. 
           A bajnokság 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek 
 



Eredményhirdetés:  
A SYMA Csarnokban kerül lebonyolításra, a versenyszám befejezése után 30 
perccel. 
 
 

 
Egyéb:  
           Öltözési lehetőséget a Syma Csarnok épületében biztosítunk.  
 Az öltözőkben hagyott tárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget. 

A verseny színhelyén csak a versenyszámban érdekelt versenyezők és 
edzőik tartózkodhatnak.  
Vitás esetekben a MASZ szabályai az irányadóak. 

 
 
 
 
 
 

 
Időrend  

 

Febr.28. 
SYMA 

Csarnokban 
Dobó Fészer KSI-pálya 

11:00  
Kalapács leány 
ifjúsági 

Gerely fiú ifjúsági 

12:15  Kalapács női junior Gerely leány ifjúsági 

13.30  
Diszkosz leány 
ifjúsági 

Gerely férfi junior és 
felnőtt 

14:45  Diszkosz női junior  

15:10 Súly leány ifjúsági  
Gerely női junior és 
felnőtt 

16:10 Súly női junior   

 
 

Időrend  

 

Márc. 
01. 

SYMA 
Csarnokban 

Dobó Fészer 

11:00  
Kalapács fiú 
ifjúsági 

12:15  Kalapács férfi junior 

13.30  Diszkosz fiú ifjúsági 

14:45  Diszkosz férfi junior 

15:00 Súly fiú ifjúsági  

16:00 Súly férfi junior  

 


