
11:00 60 m gát (76,2 - 12,50 - 8,00)               serdülő    leány       ötpróba

11:30 60 m gát (76,2 - 12,00 - 7,75)             újonc leány        négypróba

11:40 távolugrás „A” csoport serdülő leány ötpróba

12:00 magasugrás „A” és „B” csoport újonc leány négypróba Kezdőmagasságok: 1.10 és 1.22 m (1.10 - 1.13 - 1.16 - 1.19 - 1.22 - 1.25 -)

12:00 Rúdugrás felnőtt, junior, ifjúsági nő, leány

12:40 távolugrás „B” csoport serdülő leány ötpróba

12:40 súlylökés „A” csoport       serdülő leány        ötpróba  

13:40 távolugrás újonc leány négypróba

súlylökés „B” csoport       serdülő leány        ötpróba

14:45 súlylökés       újonc  leány        négypróba

14:45 magasugrás „A” és „B” csoport serdülő       leány ötpróba Kezdőmagasságok: 1.15 és 1.24 m (1.15 - 1.18 - 1.21 - 1.24 - 1.27 - 1.30 -)

15:45 600 m serdülő leány ötpróba

15:45 eredményhirdetés újonc leány négypróba

16:00 eredményhirdetés serdülő leány ötpróba

11:00 60 m gát (76,2 - 12,50 - 8,00)               serdülő    fiú ötpróba

11:30 60 m gát (76,2 - 12,00 - 7,75)             újonc fiú négypróba

11:40 távolugrás „A” csoport serdülő fiú ötpróba

12:00 magasugrás „A” és „B” csoport újonc fiú négypróba Kezdőmagasságok: 1.15 és 1.27 m (1.15 - 1.18 - 1.21 - 1.24 - 1.27 - 1.30 -)

12:00 Rúdugrás felnőtt, junior, ifjúsági férfi, fiú 

12:40 távolugrás „B” csoport serdülő fiú ötpróba

12:40 súlylökés „A” csoport       serdülő fiú ötpróba

13:40 távolugrás újonc fiú négypróba

súlylökés „B” csoport       serdülő fiú ötpróba

14:45 súlylökés       újonc  fiú négypróba

14:45 magasugrás „A” és „B” csoport serdülő       fiú ötpróba Kezdőmagasságok: 1.20 és 1.32 m (1.20 - 1.23 - 1.26 - 1.29 - 1.32 - 1.35 -) 

15:45 1000 m serdülő fiú ötpróba

15:45 eredményhirdetés újonc fiú négypróba

16:00 eredményhirdetés serdülő fiú ötpróba

Időrend 2016.03.05. szombat

Időrend 2016.03.06. vasárnap

Egyéb információk

A távolugrás csoportbeosztása a létszám arányában változhat.

A csoportok kezdőmagassága a helyszínen megváltoztatható.

Gátfutás első két időfutamának résztvevői

Gátfutás további időfutamainak résztvevői

Gátfutás első két időfutamának résztvevői

Gátfutás további időfutamainak résztvevői



11:00 60 m gát (76,2 - 12,50 - 8,00)               

11:40 távolugrás „A” csoport

12:40 távolugrás „B” csoport

12:40 súlylökés „A” csoport       

13:40 súlylökés „B” csoport       

14:45 magasugrás „A” és „B” csoport

15:45 600 m / 1000 m

16:00 eredményhirdetés

11:30 60 m gát (76,2 - 12,00 - 7,75)             

12:00 magasugrás „A” és „B” csoport

13:40 távolugrás

14:45 súlylökés       

15:45 eredményhirdetés

Újonc

Korcsoportra bontott időrend

Serdülők


