SZEGEDI VASUTAS SE

TISZA KUPA
NEMZETKÖZI
NYÍLT
ATLÉTIKAI DOBÓ VERSENY

Szeged
2018. szeptember 15. 10.00 óra

A RENDEZVÉNYT TÁMOGATTÁK:
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szegedi Vasutas SE
Csongrád Megyei Sportunió

Tisza Kupa Nyílt Nemzetközi Atlétikai Verseny

1. A verseny célja: magasabb minősítési szintek elérése
2. A verseny helye:
ideje:
3. A versenybíróság elnöke:
4.
elnökhelyettes:
titkár:
technika:

Szegedi Vasutas SE sportpálya (dobópálya)
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74/C
2018.09. 15. 10.00 óra
Guba Pálné
Losonczi Csongor
Faragóné Tóth Ildikó
Eperjesi László

5. Résztvevők: azok a versenyzők, akik a MIR-ben érvényes versenyengedéllyel
rendelkeznek.
6. Nevezés:
Nevezés indul:
Nevezés zárul:

MIR rendszerben
2018.08.27 00:00
2018.09.10 23:59

Jelentkezés, nevezési díj befizetés (500Ft/fő/versenyszám) a versenyszám kezdete
előtt 75 perccel
7. Egyéb:
- versenyszámonként nyolcas döntőt rendezünk
- az időrend az indulók számától függően változhat
- saját sportszer használható, szerhitelesítés a dobószámok kezdete előtt 1 órával
- az öltözőben hagyott ruhákért, értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk
- minden induló a korosztályának megfelelő súlyú szerrel versenyezhet
- érdeklődni: 06-70/265-20-96
8. Díjazás: Az időrendben megadott versenyszámonként, nemenként a 1-3. helyezettek
érem díjazásban részesülnek.
A Tisza kupát a Spiriev ponttáblázat (2017) alapján legértékesebb eredményt elérő
versenyző nyeri el.

Szeged, 2018-08-06
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