Budapesti Atlétikai Szövetség
1053. Budapest, Curia u. 3. Tel 266-4125 , Tel./ fax: 266-8028 E-mail: bpatletika@gmail.com
Egyesületek, Atlétikai Szakosztályok részére
Tárgy: 2018 Dortmund nemzetközi versenye
Tisztelt Egyesület, Szakosztály Vezetés!
A Budapesti Atlétikai Szövetség immár hagyományosan meghívást kapott Dortmundba a 21. alkalommal
megrendezésre kerülő nemzetközi gyermek és serdülő fedett pályás városok közötti viadalra.
A részvétel az utazással együtt 2018. március 08-tól - március 12-ig tart.
Programok: Találkozás március 8-án (csütörtök) 19.00 órakor a BOK és a Körcsarnok közötti parkolóban
a Puskás Ferenc Stadion kerítésén belül. Indulás Dortmundba. / Az útra étkezési csomagot, vizet hozni kell./
Március 09-én 10-11 óra között érkezés, városnézés, este ismerkedés a csapatokkal
Március 10-án közös program, délután nemzetközi verseny
Március 11-én városnézés, délután ismét verseny
Március 12-én hazaindulás reggeli után, várhatóan kb. 22-23.00 óra között érkezés az
indulás helyszínére. /BOK és a Körcsarnok közötti parkoló /
1. Napi versenyszámok: (Válogatott viadal)
Schüler „C” 07/08 születésűek 50 m, 800 / 1000 m, távol, magas, 4 x 100 m.
Schüler „B” 05/06 születésűek 60 m, 800 / 1000 m, távol, magas, súly 3 kg, 4 x 100m.
Schüler „A” 2003/04 születésűek 60 m, 800 / 1000 m, távol, magas, súly 3 – 4 kg, 4 x 200 m.
Korosztályonként / „A” – „B” – „C” / 7 leány és 7 fiú vehet rész kategóriánként a versenyen, illetve kap
meghívást. Összesen 42 sportoló, 6 kísérő.
A Szövetség idén is csak úgy tudja biztosítani a kiutazást, ha minden résztvevő / versenyző / a kiutazáshoz,
személyenként költség hozzájárulást fizet. / A Szövetség a dortmundi csapat fogadását, budapesti
tartózkodási költségét, versenyzését állja, fizeti./
2. Napi versenyszámok: (U12-U14-U16-U18-U20) korosztályok számára biztosít verseny alkalmat,
mellékeljük a kiírás linkjét: http://www.dortmunder-leichtathletik.de/halle/halle.php )
Versenyek helyszínei: Helmut-Körnig Halle
Egy főre 26.000.- Ft, + öt napra szóló biztosítás megkötése / mely kötelező / illetve szülők
hozzájárulási nyilatkozata (honlapról letölthető) a kiutazáshoz.
/Az utazási hozzájárulást a Budapesti Atlétikai Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3. irodájában, vagy
átutalással a szövetség OTP-nél vezetett egyszámlájára 11705008-20411165 kérjük befizetni./
Dortmundban, egy helyi gimnáziumban teljes ellátást kapnak a kiutazók, szállást csak külön termekben,
tehát alváshoz hálózsák és fekvő alátét szükséges. /
Várjuk az egyesületek, szakosztályok visszajelzését, hogy a fenti kondíciók mellett részt kívánnak-e venni a
városok közötti viadalon, illetve mindezek tudtával van e a résztvevőkre egyesületi javaslatuk:
Név, cím, tel, korosztály, versenyszám, eredmény megjelölésével, valamint igazolvány (útlevél)
személyazonosság igazolása végett.
A részvétel szándék visszajelzését / javasolt versenyzői létszámot / legkésőbb 2018. február 24-25-ig
(Ifjúsági és Junior Fedettpályás OB időpontjáig) telefonon 266-8028 és E-mail: bpatletika@gmail.com
kérjük megküldeni részünkre. Iskolai kikérőt a Szövetség a fenti időtartamra biztosít.
Szervező és csapatvezetője: Nemeslaki Tivadar, mobil: +36-30-724-2459, +36-30-719-1887
Üdvözlettel:
Budapest, 2018. január 8.

Sátor László sk.
főtitkár

