40. Nemzetközi Gyaloglóverseny

25.Futógála

Békéscsaba, 2019. április 28. vasárnap

Magyarország Gyalogló Bajnoksága - 2019
Felnőtt egyéni és csapat, U 23-as egyéni
Fiatalkorúak Hosszú távú Gyalogló Országos Bajnoksága
Hivatalos IAAF szintteljesítő verseny a Világ-bajnokságra
OB és Magyar Szuper Liga verseny

Csaba Center 25. Nyílt Utcai Futóverseny
Egyéni igazolt és amatőr futás
Iskolai, Családi és Céges váltóverseny

Rendező:
Kopp Békéscsabai Atlétikai Club
e-mail: bcsatletika@gmail.com
Web: www.atletika.hu ; www.bcsac.hu;
www.facebook.com/bcsac

VERSENYKIÍRÁS
▪ A verseny célja:
- A korosztályos országos bajnokságok bajnoki címeinek eldöntése.
- Felnőtt 20 km-es gyaloglás egyéni férfi és női versenyszámában Magyar Szuper Liga verseny.
- Hivatalos VB szint teljesítésére akkreditált verseny.
- Nyílt futóverseny egyéni futók, általános iskolások és családok számára szabadidőprogram versenyzési lehetőséggel.
▪ A verseny helye és ideje:

Békéscsaba, Csaba Centernél Petőfi u. – Jókai u.
2019. április 28. (vasárnap) 9:00 órától
A verseny 1000 m-es körpályán kerül megrendezésre.
▪ Versenyközpont és RAJT- CÉL
- Békéscsaba, Csaba Center
▪ A verseny rendezői:
- Békéscsabai Atlétikai Club
- Magyar Atlétikai Szövetség

web: www.bcsac.hu

▪ A verseny résztvevői:
- Hazai és külföldi versenyzők, akiket egyesületük benevez a korcsoportjukra vonatkozó korlátozások mellett.
- Amatőr futók, akik helyszíni nevezéssel is indulhatnak.
- Az iskolai, a családi és céges váltóra benevezett részvevők.
▪ Versenybíróság:
Versenyigazgató:
Elnök:
Titkár:

Tóth Sándor
Marik Lászlóné
Kurucsó Péter

▪ Nevezés a bajnoki számokra: kizárólag a MIR rendszerben
Nevezés indul: 2019. április 15. hétfő, 00:00
Nevezés zárul: 2019. április 22. hétfő, 23:59 (Húsvét hétfő!)
▪ Nevezési díjak:
- Gyaloglásban a bajnoki számokra:

a MASZ érvényes szabályzata szerint.

▪ Nevezési cím a nyílt futószámokra:
Békéscsabai Atlétikai Club elérhetőségei: 5600 Békéscsaba, Kórház u. 6. Tel/fax: 66-323-634
-előzetes nevezés e-mail címe: bcsatletika@gmail.com
-helyszíni nevezés :futószámokban:10 km-es és a váltószámokra 9:30 órától 10:30 óráig.
10 km futás:
2000,- Ft
Családi 3 fős váltó személyenként:
1000,- Ft
Céges 3 fős váltó személyenként:
1000,- Ft
Családi váltó: A 3 fős családok csak minimum egy fő közvetlen felnőtt családtaggal alkothatnak 1 csapatot.
Céges váltó:
A 3 fős céges váltóban csak ugyanazon munkahelyen dolgozók alkothatnak egy csapatot.
▪ Versenyszabályok és helyezések eldöntése:
- A MASZ versenyszabályai szerint.
- Gyaloglás a serdülő és újonc versenyben a nemzetközi box utca szabályai szerint lesz megrendezve.
- 10 km-es futás egyéni értékelése nemek szerint történik.
▪ Díjazás:
- Gyaloglásban:
- A nemzetközi versenyszámban - külföldiek részvétele esetén – az I-III. helyezettek serlegdíjazásban részesülnek.
- A Magyarország Felnőtt és a Hosszútávú Országos Gyalogló Bajnoksága versenyszámainak I-III. helyezettjei
a MASZ bajnoki érmeit vehetik át.
- 10 km-es Radnai József emlékverseny utcai futóversenyen:
- férfi I. kategória versenyzői:
I-III. helyezettek serleg és pénzdíjazásban részesülnek:
I. hely: 20.000,- Ft
II. hely: 15.000,- Ft
III. hely: 10.000,- Ft
- női I. kategória versenyzői:
serleg és értékes tárgyi díjazásban részesülnek.
- férfi és női II. kategória versenyzői:
I.- III. helyezettek érem és értékes tárgyi díjazásban részesülnek.
- családi és céges váltók:
I.-III. helyezettek serleg díjazás.
- iskolai váltók:
érem és édesség díjazás.

VERSENYSZÁMOK – IDŐREND
Békéscsaba, 2019. április 28. vasárnap
Budapest Bank 40. Nemzetközi Gyaloglóverseny és az OB versenyszámai
9:00

9:30

20 km férfi és női gyaloglás
▪ Hivatalos IAAF kvalifikációs nemzetközi verseny a Világ-bajnokságra
▪ Magyarország Felnőtt Egyéni Bajnoksága - Havasi István emlékverseny
▪ Magyar Szuper Ligaverseny
▪ Magyarország Felnőtt Csapatbajnoksága (3 fős)
▪ Magyarország U23-as Férfi és Női Bajnoksága
(1997-98-99)
▪ Magyarország Junior Férfi Hosszútávú Bajnoksága
18-19 évesek (2000-2001)
15 km női gyaloglás
▪ Magyarország Női Junior Hosszútávú Bajnoksága

18-19 évesek

(2000-2001)

15 km férfi gyaloglás
▪ Magyarország Fiú Ifjúsági Hosszútávú Bajnoksága

16-17 évesek

(2002-2003)

10 km női gyaloglás
▪ Magyarország Leány Ifjúsági Hosszútávú Bajnoksága

16-17 évesek

(2002-2003)

8 km fiú gyaloglás
▪ Magyarország Serdülő Fiú Hosszútávú Bajnoksága

14-15 évesek

(2004-2005)

5 km leány gyaloglás
▪ Magyarország Serdülő Leány Hosszútávú Bajnoksága
▪ Magyarország Újonc Leány Hosszútávú Bajnoksága

14-15 évesek
13 évesek

(2004-2005)
(2006)

5 km fiú gyaloglás
▪ Magyarország Újonc Fiú Hosszútávú Bajnoksága

13 évesek

(2006)

2 km gyermek fiú – leány gyaloglás

2007-ben születettek és fiatalabbak

Csaba Center 25. Utcai Futóverseny versenyszámai
11:00

11:35

5x1000 méteres iskolai váltó futás 1000 méteres pályán
▪ 5-6. osztályos 3 fiú – 2 leány vegyes váltó
▪ 7-8. osztályos 3 fiú – 2 leány vegyes váltó
3x1000 méteres családi váltó
▪ 3 fő családtag részvételével, melyből 1 fő közvetlen felnőtt családtag
3x1000 méteres céges váltó
▪ 3 fő tag részvételével- egy munkahelyen dolgozó csapattagokkal
10 km-es utcai futóverseny – Radnai József-emlékverseny
▪ Férfi - női versenyzők részére

Egyéb:
Eredményhirdetés a versenypálya mellett.
• Az egyéni Gyalogló OB díjátadásai a célba érkezéseket követően folyamatos.
•A 20 km-es Gyalogló Csapat Bajnokság és a futószámok díjátadásai 11:30 órától folyamatos.
▪ Költségek: A rendezési költségek a rendezőket, míg a részvételi költségek a résztvevő egyesületeket terhelik.
Szállás és étkezés igényelhető a megrendelőlapon, mely letölthető a www.bcsac.hu weblapról.
Szállás és étkezés rendelés határideje: 2019. április 15. hétfő – a kiadott megrendelőn.
▪ Szállásdíj: 3.000,- Ft + felnőtteknek 300,- Ft helyi adó (diákigazolvány szükséges) Elhelyezés az Andrássy Kollégiumban
2-3-5 ágyas szobákban, a Vasútállomástól és a versenypályától gyalog 5 percre.
▪ Étkezési díj: 2.800,- Ft vacsorát és reggelit tartalmaz a szálláshelyen
Étkezés ajánlat a verseny után a Brill Étteremben: 1600,- Ft / fő

