
III. TURBOJAV GERELYHAJÍTÓ GYERMEK BAJNOKSÁG 2015. 

A szervezők várják az iskolák és egyesületek lelkes versenyzőit 2015. legnagyobb 

Turbojav gyermek gerelyhajító versenyre. 

Versenykiírás 

1. A verseny célja: A gerelyhajítás népszerűsítése. Versenylehetőség biztosítása az 

iskolák és szakosztályok gyermek korcsoportos versenyzői részére. Magyarország 

Turbojav gerelyhajítás bajnoki címek eldöntése. 

2. A verseny időpontja és helyszíne: 2015. május 3. (Vasárnap) 

Postás SE (Zugló) atlétikai pálya, 1149 Budapest, Róna utca 86-100 

Megközelítés: 

Vonattal érkezők, a Keleti Pályaudvartól a 7-es busszal a Róna utcai leszállónál 

Gépkocsival: az M3-as autópálya Nagy Lajos utca lehajtó után a Mogyoródi útig, ahol 

jobbra kanyarodás után a Róna utca sarkáig 

3. Versenybíróság: 

elnök: Herczeg György 

elnök h.: Csiszár Gábor 

4. A bajnokság résztvevői: 

Iskolák és szakosztályok gyermek korcsoportos versenyzői. 

5. Nevezés: előnevezéssel, 2015. Április 25.  

Nevezések beérkezése: gerelyalapitvany@gmail.com, verseny honlapja: gerely.hu 

Kérjük az előnevezésnél feltüntetni: 

Versenyző neve és születési éve 

Város 

Egyesület / Iskola / Intézmény: 

Testnevelő / Edző: 

 

6. Díjazás: 

Az I-III. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. Az értékelés évfolyamonkénti. 

Legeredményesebb fiú és leány versenyző elnyeri a Bajnokság külön díját (korszorzók 

alapján) Pl. 8 éves gyermek hajít 10 métert, akkor 10 x 1.8= 18m 

A születési évek tekintetében rendeljük hozzá a korszorzót: 

7éves (2,2), 8éves (1,8) 9éves (1,6) 10 éves (1,3) 11 éves (1,1) 12éves (1) 13 évesek (új 

kategória) 



7. Turbojav gerelyhajító szerek (a verseny szervezője biztosítja) 

7-8 évesek 300gr (2008-2007) 

9-10-11-12 évesek 400gr (2005-2005-2004-2003) 

IDŐREND – VERSENYKIÍRÁS 

(végleges időrend az előnevezések után, indulók számától függően) 

 

10.00 Fiúk 7  év (Turbojav 300 gr) „A” pálya 

Lányok 7  év (Turbojav 300 gr) „B” pálya 

10.30 Fiúk 8  év (Turbojav 300 gr) „A” pálya 

Lányok 8  év (Turbojav 300 gr) „B” pálya 

11.00 Fiúk 9  év (Turbojav 400 gr) „A” pálya 

Lányok 9 év (Turbojav 400 gr) „B” pálya 

11.30 Fiúk 10  év (Turbojav 400 gr) „A” pálya 

Lányok 10  év (Turbojav 400 gr) „B” pálya 

12.00 Fiúk 11  év (Turbojav 400 gr) „A” pálya 

Lányok 11  év (Turbojav 400 gr) „B” pálya 

12.30 Fiúk 12  év (Turbojav 400 gr) „A” pálya 

Lányok 12  év (Turbojav 400 gr) „B” pálya 

Postás SE (Zugló) atlétikai pálya, 1149 Budapest, Róna utca 86-100 

 

Minden ifjút szeretettel várnak a szervezők! 

                      


