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Telefon: +36-1-487-2500
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130 éves az MTK - rúdugró verseny
A verseny célja: A verseny célja az atlétika népszerűsítése, a versenyzési lehetőségek
mennyiségi és minőségi fejlesztése, az aktív atletizálás értékének növelése, az atléták
megbecsülése.
A verseny dátuma:

2018. 09. 16. (vasárnap)

A verseny helyszíne: Lantos Mihály Sporttelep, 1149 Budapest, Rákospatak utca 13-27.
A verseny rendezője: Magyar Testgyakorlók Köre
A versenybíróság:
elnöke:

Kopcsay Péter

titkára:

Szűcs Krisztina

A verseny résztvevői:
Gyermek, újonc és serdülő versenyzők, akik érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek, és
akiket a sportszervezetük a nevezési határidőig a MIR-en keresztül benevezett a versenyre.
Minden korosztály a Versenyszabályzatban rá vonatkozó szabályok betartásával
versenyezhet.
Versenyszámok:
Gyermek, újonc és serdülő lány: rúdugrás
Gyermek, újonc és serdülő fiú: rúdugrás
Kezdő magasság és magasságemelések:
A helyszínen lesznek meghatározva.
Nevezés:
Csak a MIR rendszeren keresztül lehetséges, helyszíni nevezés nincs!
Az on-line nevezés indul: 2018. 08. 27. hétfő, 00:00
zárul: 2018. 09. 10. hétfő, 23:59
Nevezési díjak versenyszámonként:
Minden korosztály: 1.000 Ft
A nevezési díjakat egyesületenként, készpénzben a helyszínen kérjük fizetni. Minden
résztvevő egyesületi képviselő készüljön a fizető nevével, címével és adószámával.
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Egyebek
Jelentkezések: A jelentkezéseket a rajt előtt 75 perccel kérjük leadni; ezután jelentkezéseket
nem fogadunk el. Jelentkezni a verseny helyszínén, a versenybírói asztalnál lehet.
Bemelegítés:
Bemelegítés az atlétika pálya területén lehetséges.
Versenyzés:
A műanyag pályán csak 9 mm-nél nem hosszabb szögű cipő használható. A versenyzők csak
egyesületi vagy saját felszerelésben versenyezhetnek.
Öltözők:
Öltözési lehetőség és a mellékhelységek a főépületben használhatók. Az öltözőkben hagyott
tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Parkolás:
Az Atlétikai Stadion előtt lévő limitált parkoló helyen.

130 éves az MTK – rúdugró verseny

2018. 09. 16., vasárnap

Időrend:
9:30
9:30
12:00
15:00

rúdugrás
rúdugrás
rúdugrás
rúdugrás

gyermek fiú
gyermek lány
újonc és serdülő leány
újonc és serdülő fiú

„A” pálya
„B” pálya
„A” pálya
„A” pálya

Az időrend tájékoztató jellegű, a nevezések ismeretében változhat!
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