EMLÉKVERSENYEK A SPORTÁGÉRT SOKAT TETT ATLÉTÁKÉRT A BUDAPEST BAJNOKSÁG
KERETÉBEN!
Hagyományosan a sportesemény első napján rendezzük a BUDAPEST OPEN - Schulek Ágoston
Emlékversenyt.
Dr. Schulek Ágoston, a MASZ egykori elnöke, az Európai Atlétikai Szövetség
örökös tiszteletbeli tanácstagja, sokszoros válogatott, bajnok és csúcstartó atléta.
A Vasas versenyzőjeként többszörös magyar bajnok és országos csúcstartó
rúdugró, aki versenyzői pályafutásának befejezése után is, egészen haláláig
szolgálta a magyar és nemzetközi atlétikát. Docensként, majd rektorhelyettesként felelt a jövő testnevelő tanáraiért, mesteredzőként többek között a
kétszeres Európa-bajnok Szalma László és a világbajnoki ezüstérmes Bagyula
István munkáját irányította.
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1991-2001 és 2008-2009 között volt a MASZ elnöke. A szervezőbizottság elnökeként pedig sikerre
vitte az 1998-as Budapesti Atlétikai Európa-bajnokságot. Ugyanebben az időszakban a Magyar
Olimpiai Bizottság alelnökeként az egész magyar sportot, az EAA alelnökeként pedig egész Európa
atlétikáját szolgálta.

VÖRÖS SÁNDOR EMLÉKVERSENY
Vörös Sándor (1956-1997)

Középiskolásként indult először dobóversenyen.1977-ben már szerepelt a
magyar kalapácsvető-ranglistán, mint Bp. Honvéd dobója. szerény 57.66
méteres eredménnyel. Utána rohamosan javultak az eredményei, 1981-ben
már a tíz legjobb magyar kalapácsvető között foglalt helyet (a
bajnokságban a negyedik helyet szerezte meg.) Ettől az évtől kezdve,
tizenhárom éven keresztül mindig részt vett a kalapácsvető-bajnokság
nyolcas döntőjében. Időközben átigazolt az MTK-VM-be és 1986-ban
bajnoki bronzérmet szerzett klubjának. Legjobb eredményét is kék-fehér
színekben érte el, 1988-ban 77.80 méterig repítette a kalapácsot. Igen
eredményesen versenyzett új egyesületében, a BVSC-ben is. Az 1989. évi
ranglistán 77.48. méteres dobásával Vida József és Gécsek Tibor között a
második helyen végzett. Háromszor volt válogatott. Még négy éven
keresztül ott volt a bajnoki döntőben, legutoljára 1993-ban, amikor a
Testvériség dobójaként ötödik lett. Értette a dobószakmát. Edzői
tevékenységét dicséri, hogy felesége, Vörösné Herth Hajnal 1984 és 1985
után még háromszor (1993-1995) nyerte el a bajnoki címet súlylökésben,
azzal a megjegyzéssel, hogy edzője: Vörös Sándor.
Súlyos betegség következtében 1997-ben hunyt el. Szülőfalujában, Dunapatajon temették el.
A Vörös Sándor Emlékverseny a Budapest OPEN, Budapest Bajnokság első napján kerül
megrendezésre. A 18:15-kor kezdődő férfi kalapácsvető verseny győztesét Vörös Sándor özvegye
díjazva.

MAJERCSIK MIHÁLY EMLÉKVERSENY

A Majercsik Mihály Emlékverseny a Budapest Bajnokság második napján kerül megrendezésre, a 15:40-kor
kezdődő 400 m-es síkfutás keretében. A fiú ifjúsági 400 m-es síkfutás I-III. helyezettjeit a volt tanítványok
díjazzák.

