
11:30 Gyaloglás   Döntő  fiú           újonc és serdülő 

Magasugrás  fiú           újonc és serdülő 

Ötösugrás  fiú           serdülő

Rúdugrás leány     újonc és serdülő 

Súlylökés  fiú  újonc 

12:00 Gyaloglás   Döntő leány     újonc és serdülő 

12:30 600 m  if. fiú  újonc

Súlylökés  leány     újonc

12:35 Ötösugrás leány     serdülő

12:40 600 m  if leány     újonc

12:55 1500 m  if. fiú  serdülő

13:10 1500 m  if. leány     serdülő

13:25 60 m gát  ief. leány újonc 76,2 - 12 - 7,75

13:35 60 m gát  ief. fiú  újonc 76,2 - 12 - 8

13:30 Súlylökés  fiú  serdülő

13:45 60 m gát  ief. leány serdülő 76,2 - 12,5 - 8

Ötösugrás fiú  újonc

14:05 60 m gát  ief. fiú  serdülő 84 - 13 - 8,5

14.25 60 m gát B - A Döntő leány újonc 76,2 - 12 - 7,75

Ötösugrás leány újonc

14:35 60 m gát B - A Döntő fiú  újonc 76,2 - 12 - 8

14:45 60 m gát B - A Döntő leány serdülő 76,2 - 12,5 - 8

14:55 60 m gát B - A Döntő fiú  serdülő 84 - 13 - 8,5

15:00 Súlylökés  leány serdülő

15:00 Rúdugrás női felnőtt

15:10 300 m  if. leány serdülő

15:30 Hármasugrás női felnőtt

Magsugrás férfi felnőtt

16:30 Súlylökés  női felnőtt

16:50 300 m  if. fiú  serdülő

Távolugrás férfi felnőtt

17:15 Magasugrás női felnőtt

17:20 300 m  if. leány újonc

17:30 Rúdugrás férfi felnőtt

Súlylökés  férfi felnőtt

17:40 300 m  if. fiú  újonc

18:00 400 m  if. férfi felnőtt

Távolugrás női felnőtt

18:25 400 m  if. női felnőtt

18:45 60 m gát  ief. női felnőtt

18:55 60 m gát ief. férfi felnőtt

19:05 60 m  ief. női felnőtt

19:20 60 m  ief. férfi felnőtt

19:30 Hármasugrás férfi felnőtt
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19:40 60 m gát Döntő férfi felnőtt

19:50 60 m gát Döntő női felnőtt

20:00 60 m Döntő női felnőtt

20:05 60 m Döntő férfi felnőtt

20:15 800 m  if. női felnőtt

20:20 800 m  if. férfi felnőtt

20:35 1500 m if. női felnőtt

20:50 3000 m if. férfi felnőtt

11:00 60  m  ief. fiú serdülő

Távolugrás leány újonc

Rúdugrás fiú újonc és serdülő

11:20 60 m  ief. fiú újonc

11:35 60 m  ief. leány serdülő

11:55 60 m  ief. leány újonc

12:25 60 m B - A Döntő fiú serdülő

12:30 Távolugrás fiú újonc

12:35 60 m B - A Döntő fiú újonc

12:45 60 m B - A Döntő leány serdülő

12:50 60 m B - A Döntő leány újonc

13:10 60 m gát női felnőtt hárompróba

13:20 60 m gát férfi felnőtt hárompróba

13:35 800 m  if. fiú serdülő

13:45 Magasugrás leány újonc és serdülő

Súlylökés férfi felnőtt hárompróba

13:50 800 m  if. leány serdülő

Távolugrás női felnőtt hárompróba

14:15 4 x 200 m  if. fiú serdülő

14:35 4 x 200 m if. fiú újonc

Távolugrás leány serdülő

14:45 2000 m  if. fiú újonc

15:00 Súlylökés női felnőtt hárompróba

15:10 2000 m if. leány újonc

Rúdugrás férfi felnőtt hárompróba

15:20 3000 m if. fiú serdülő

15:50 3000 m if. leány serdülő

16:10 Távolugrás fiú serdülő

16:20 4 x 200 m  if. leány újonc

16:40 4 x 200 m  if. leány serdülő
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