Magyarország Serdülő Gyalogló Csapatbajnoksága 2019
(az Ifjúsági és Serdülő Ügyességi és Gátfutó CSB keretében)
A bajnokság helyszíne:

Debrecen, Gyulai István Atlétikai Stadion, Oláh Gábor utca 5.

A bajnokság ideje:

2019. május 4. (szombat)

A bajnokság rendezője:

a Magyar Atlétikai Szövetség

A bajnokság lebonyolítója:

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. DSC-SI

A versenybíróság

elnöke:
elnökhelyettese:
technikai helyettese:
titkára:

Kollár István
Csatári Lajos
Giczei Csaba
Német Botond

A bajnokság résztvevői:
A serdülő versenyben 2004 - 2005-ben és 2006-ban született versenyzők indulhatnak.
Az érvényes MASZ versenyengedély (MIR) alapfeltétel.
A bajnokságra vonatkozó szabályok:
- Gyalogló CSB -on 3 + 1 fős csapatok indíthatók (a legjobb 3 eredmény számít).
- 3 versenyző érvényes eredménye szükséges az értékeléshez.
Nevezés:

A versenyre a csapatokat nevezni a MIR-ben, név szerint kell. Egy versenyszámban egy
egyesület több csapatot is nevezhet, de előre meg kell adni a benevezett csapattagok neveit.
A csapatok végleges összeállítását csak a nevezési határidőn belül lehet megváltoztatni,
jelentkezéskor már nem!
Online nevezés indul:
Online nevezés zárul:

2019.04.15.
2019.04.29.

hétfő, 00:00
hétfő, 23:59

Nevezési díj:

Serdülő csapat: 400,- Ft/csapattag

Versenyszámok:

A csapatbajnokság versenyszámai:

Időrend:

Az időrend a nevezések beérkezése után megváltozhat.

Jelentkezés:

A versenyszám kezdete előtt 75 perccel lezárul.

Call room:

A versenyen bevezetés van a versenypályára. A gyülekező hely az OSEI épület mögötti
területen van. A call roomban a megjelenés kötelező! Megjelenés és bevezetési idők:
Gyalogló számok:

15 perc

fiú 5000 m gyaloglás,
leány 3000 m gyaloglás

10 perc

Díjazás:

A győztes csapatok elnyerik a „Magyarország 2019. évi Serdülő Gyalogló Csapatbajnoka”
címet. A csapat tagjai 3 + 1 éremdíjazásban részesülnek.

Egyebek:

Öltözési lehetőség a Debreceni Sportcentrum öltözőjében.
Melegíteni a kondipark melletti területen illetve a futófolyosón lehet. Az öltözőben és a pálya
területén, szabadon hagyott értékekért, ruházatért a rendezőség felelősséget nem vállal.

Magyarország Serdülő Gyalogló Csapatbajnoksága 2019
(az Ifjúsági és Serdülő Ügyességi és Gátfutó CSB keretében)
2019. május 4.
Debrecen

IDŐREND
16:25
17:25

3000 m gyaloglás
5000 m gyaloglás

serdülő leány
serdülő fiú

Az időrend a nevezések függvényében változhat!

