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KÖSZÖNTÕ

Kedves Versenyzõk, Edzõk! Tisztelt Vendégeink!

Zalaegerszeg már két éve sikeresen rendezte meg az országos 
ifjúsági atlétikai bajnokságot. Nagy öröm és büszkeség számunkra, 
hogy eredményeinkkel és jó hírnevünkkel idén is kiérdemeltük a 
rendezés jogát. Városunk atléta társadalma, a támogatók és az 
önkormányzat összefogott a feltételek megteremtéséért, és bízunk 
benne, hogy sikerült méltó körülményeket biztosítanunk.
Egy országos versenyen részt venni és eredményesen szerepelni 
nagy siker és élmény. A FOREST HUNGARY KFT. azért állt e nemes 
küzdelem mögé, mert nagyra becsüljük a kitartást, a mozgás 
szeretetét, a versenyszellemet,  azt a hozzáállást és teljesítményt, 
ami Benneteket eljuttatott idáig. 
A hosszú, céltudatos felkészülés után a mai versenyen sor kerül a 
megmérettetésre.
Mindannyiatoknak azt kívánom, hogy nemes küzdelemben 
javítsátok meg egyéni csúcsaitokat, s érjétek el a titokban áhított 
eredményt.
Bízom benne, hogy jó érzésekkel fogtok emlékezni Zalaegerszegre.

LÕRINCZ TAMÁS
a FOREST HUNGARY KFT

ügyvezetõje
a ZALASZÁM-ZAC 

alelnöke
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm az Országos Ifjúsági Atlétikai Bajnokság valamennyi 
résztvevõjét, sportolókat, edzõket, kísérõket és szurkolókat.  

Nagy öröm számomra, hogy Zalaegerszeg immár harmadik alkalommal láthatja 
vendégül az ország legjobb fiatal atlétáit. A futó, gyalogló, ugró, dobó 
sportágak összefoglaló neveként ismert atlétika számos lelkes versenyzõt 
tudhat soraiban, akik több hazai és nemzetközi viadalon folyamatosan 
bizonyítják kitartásukat, erõnlétüket és gyorsaságukat.
Bízom benne, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is számos kimagasló egyéni 
sporteredmény, nagyszerû teljesítmény és páratlan siker születik majd. 
 
„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerõteljesebb 
nevelõeszköze.”.
A Nobel- és Kossuth-díjas magyar tudós, Szent- Györgyi Albert gondolatait 
méltán érezhetik magukénak a mai bajnokság ifjú résztvevõi, hiszen a napi, 
akár többszöri edzések, a fizikai megmérettetések, a lemondások sora a 
lélektõl és a szellemtõl is megannyi kemény küzdelmet követel.
   
Az Országos Ifjúsági Atlétikai Bajnokság befejeztével búcsút veszünk jelenlegi 
atlétika pályánktól, hogy jövõre egy minden igényt kielégítõ, sokkal korszerûbb 
létesítmény fogadhassa majd a versenyzõket és a sportolni vágyókat, méltó 
helyszínt biztosítva számos rangos sporteseménynek.

Minden atlétának eredményes, sérülésmentes szereplést, sok sikert, a 
kísérõknek és a szurkolóknak hangulatos és szórakoztató, élményekkel teli 
idõtöltés kívánok!

Balaicz Zoltán
 polgármester

Köszöntõ
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AZ ORSZÁGOS IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG
FOREST KUPA

FÕVÉDNÖKEI
Gyulai Miklós, 

a Magyar Atlétikai Szövetség
elnöke

Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg polgármestere

Lõrincz Tamás,
a Forest Hungary Kft cégtulajdonosa

FÕVÉDNÖK ÉS NÉVADÓ FÕSZPONZOR

KIEMELT TÁMOGATÓK
Dr. Szász Péter, 

a ZALASZÁM KFT. 
ügyvezetõ igazgatója

Makovecz Tamás
Zalaegerszeg

Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság

elnöke

MASZ

Köves László
a GARTNER INTERTRANS

HUNGÁRIA KFT.
ügyvezetõ igazgatója
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VÉDNÖKÖK, TÁMOGATÓK

Barta András, a Barta Zala Kft cégtulajdonosa

Büki László, a Zalagast Invest cégtulajdonosa

Farkas Tibor, a Farkas Pálinka cégtulajdonosa

Gyõrffy Krisztián, a Göcsej Nyomda Kft. ügyvezetõ 
igazgatója

Karmacsi József, a Karmacsi Gumiszerviz 
cégtulajdonosa

Kámán Vilmos, a Zalaszám ZAC elnöke

Kovács György, diplomás optometrista

Kósa Lajos, az Omega GM ügyvezetõje

Laska István, az új Zalaiparker Zrt. 
vezérigazgatója

Lengyák György, utánpótlás szövetségi kapitány

Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója

Peresztegi Imre, a ZÁÉV ZRT. vezérigazgatója

Spiriev Attila szövetségi kapitány

Tóth Zoltán, a WHC Holding cégtulajdonosa

Virág József zalaegerszegi polgár
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MASZ

MAGYARORSZÁG
2015. ÉVI

IFJÚSÁGI EGYÉNI BAJNOKSÁGA
FOREST KUPA

Rendezõ: Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Zalaszám-Zalaegerszegi 
Atlétikai Club és a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése

A bajnokság helye és ideje: Zalaegerszeg Vágóhíd utcai Sportcentrum
2015. június 20–21.

Versenybíróság: elnöke: Kopcsay Péter
technikai helyettes: Csarankó László
titkár: Maracskó Lilla

Résztvevõk: a szakosztályok által, a nevezési határidõig benevezett 1998–99. 
évben született versenyzõk, akik érvényes versenyengedéllyel és 
sportorvosi igazolással rendelkeznek.

Nevezés: A versenyzõk nevezési szint nélkül, de az idei eredmények 
feltüntetésével nevezhetõk.
A nevezéseket a lilla.maracsko@gmail.com e-mail címre kérjük 
elküldeni. 
Nevezési határidõ: 2015. június 10. (szerda) 24.00 óra
MASZ versenyszabályzata és versenyrendezési útmutató V. 2. e 
alapján minden esetben a nevezések után kell fizetni a nevezési 
díjat.
Nevezési díj: 800 Ft
Késõn beérkezett nevezéseket nem fogadjuk el.

Korlátozás: A versenyzõk a két nap alatt maximum három versenyszámban 
indulhatnak, ha 400 m-nél hosszabb távon indul, aznap, utána 
más futószámban nem indulhat.

Díjazás: A versenyszámok gyõztesei elnyerik a „Magyarország 2015. évi 
ifjúsági bajnoka“ címet. A bajnokság 1-3. helyezettjei 
éremdíjazásban részesülnek.

Egyéb: Amennyiben a döntõbe került versenyzõ nem indul el, aznap más 
versenyszámban már nem állhat rajthoz.
A jelentkezések valamennyi versenyszámban a versenyszám kezdete 
elõtt 75. perccel zárulnak.
Hármasugró gerenda leányoknál 9 m, fiúknál 11 m.

Bevezetési idõpontok: Futófolyosó.
- síkfutások: 10 perc 
- gát/váltó:   15 perc 
- ügyességi: 25 perc 

Rúdugrás – Székesfehérváron a bajnokság elõtti héten
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Országos Ifjúsági Bajnokság
2015. június 20. /Zalaegerszeg /

1. nap / szombat 

15.00 100 gát nõi ief.
súlylökés nõi
magasugrás nõi

15.15 110 gát ffi ief.
15.30 100m nõi ief.
15.50 100m ffi ief.
16.20 1500 m nõi if

súlylökés ffi
magasugrás ffi

16.35 1500 m ffi if
16.50 100 gát nõi döntõ A
17.10 110 gát ffi döntõ A
17.20 100m nõi döntõ B-A
17.30 100m ffi döntõ B-A

hármasugrás nõi
17.45 400m ffi if

gerelyhajítás ffi
18.00 400m nõi if
18.15 2000 akadály nõi if
18.30 2000 akadály ffi
18.45 5 km gyaloglás nõi
19.00 hármasugrás ffi
19.15 gerelyhajítás nõi
19.20 10 km gyaloglás ffi
 

június 21./2. nap / vasárnap

13.00 kalapácsvetés nõi
14.15 kalapácsvetés ffi
14.45 távolugrás nõi
15.00 400 gát nõi if
15.20 400 gát ffi if
15.40 200 m nõi ief
16.00 200 m ffi ief

diszkoszvetés nõi
16.30 800 m nõi if

távolugrás ffi
16.45 800 m ffi if
17.05 200 m nõi döntõ B-A
17.15 200 m ffi döntõ B-A

diszkoszvetés ffi
17.25 3000 m nõi if
17.40 3000 m ffi if

Versenybíróság
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KARMACSI JÓZSEF

8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.

Telefon: (92) 599-182

Továbbra is várja kedves

régi és új ügyfeleit, üzleti partnereit
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503/0335(2)-281(2)

„OMEGA GM”
Építõipari Tervezõ-,

Lebonyolító és Kivitelezõ Kft.

Levélcím:
8900 Zalaegerszeg,

Vörösmarty u. 13. PF: 296

Telefon:
(92) 596-144

Fax:
(92) 596-143

E-mail:
postmaster@omegagmkft.axelero.net
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H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmifõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás
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8900 Zalaegerszeg,
Millennium köz 1.
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Pillanatképek
a tavalyi bajnokságból
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GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA
Nemzetközi

Fuvarozási Szállítmányozási Kft.

8900 Zalaegerszeg, Speditõr út. 1

Telefon: +36/92/506-100

Telefax: +36/92/506-197, 506-199

e-mail: gartner@gartner.hu

web: www.gartner.hu
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Székhelyünk:
Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 3.

Tel./fax: 92/598-594
Tel.: 06-30/537-8536

FÓKUSZ HÁZTARTÁS-FELSZERELÉSI ÜZLET
ZALAEGERSZEG, BERZSENYI U. 3.

DELTA BEVÁSÁRLÓ-UDVAR 
ZALAEGERSZEG, RÁKÓCZI U. 50-52.

Tel./fax: 92/598-594,
Tel.: 06-30/622-9797, 06-30/529-5800

e-mail: fokusz@zalaiparker.hu

Tel./fax: 92/598-575, 92/598-574
Tel.: 06-30/622-9482, 06-30/622-9390

ÜZLETEINK:

www.zalaiparker.hu
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Újra itt a Véndiófa
kívül-belül megújulva!

Hétfõtõl-vasárnapig napi menükkel, állandó étlappal, havi 
ajánlatokkal, szolid árakkal várjuk kedves vendégeinket 

éttermünkbe.

Májustól 150 fõs, grillteraszos kerthelyiségünk is 
rendelkezésre áll, ha egy hangulatos ebédhez, vacsorához 

vagy baráti összejövetelhez, céges rendezvényhez 
keresnek egyedi, impozáns helyszínt.

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 47.
Tel.: 06/92 511-882/883

Email: vendiofaetterem.zeg@gmail.com
Internet: www.vendiofaetterem.hu
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Kiadja: Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club • Felelõs kiadó és szerkesztõ: Szakály István
Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, 2015.


