Mezei Futó Magyar Liga 1. forduló
és

Amatőr mezei verseny
Békéscsaba – Pósteleki Parkerdő
2019. október 12.
Verseny célja:
Mezei (cross) futás népszerűsítése. A Mezei Futó Magyar Liga sorozat kiírása szerinti
helyezésekkel pontok gyűjtése. Amatőr futók versenylehetőségeinek biztosítása az igazi
kihívás jegyében.
Verseny helye és ideje:
Békéscsaba, Póstelek Parkerdő
2019. október 12. szombat
Megközelíthető: Békéscsabáról Gyula felé a 44-es főúton, a Veszely elágazásig, majd kb.
2 km-es út vezet a verseny helyszínéig. Jól látható közlekedési és tájékoztató táblák segítenek.
Térkép található a www.postelek.com honlapon.
A verseny rendezője:
A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Békéscsabai Atlétikai Club
Versenybíróság:
Versenyigazgató:
Elnök:
Technikai helyettes:
Titkár:
Fővédnök:

Tóth Sándor
elérhetősége: 30/9816-186
Marik Lászlóné
Germán Tibor
Czeglédi Katalin
Dr. Ferenczy Attila, Békéscsaba Megyei Jogú Város tanácsnoka
Mochnách Pál, a Pósteleki Turisztikai Kft. igazgatója

Résztvevők:
- A Mezei Futó Magyar Liga kiírása szerinti résztvevők
- Az időrendben jelzett korosztály és táv szerint versenyzők, akik érvényes versenyengedéllyel
rendelkeznek (MIR)
- Amatőr versenyzők - kizárólag a 6000 m-es amatőr távon (bcsac.hu)
IGAZOLT versenyzők
Igazolt versenyzők nevezése kizárólag a MIR- ben lehetséges, a megadott határidőig!
Nevezés:
Online nevezés indul:
Online nevezés zárul:

2019. szeptember 23. hétfő 00:00
2019. október 07. hétfő 23:59

Nevezési díj:
Mezei futó Magyar Liga 1. forduló versenyszámaira:
Igazolt versenyzők nevezési díja a MASZ korosztályokra vonatkozó szabályzata szerinti díj.
Jelentkezés, rajtszám felvétel helye, ideje:
A verseny napján Pósteleken 9:30 órától a jelentkeztető sátorban.
A jelentkezés az időrendben jelzett távokon és korosztályokban - 75 perccel a versenyszámok
előtt lezárul.

Helyezések eldöntése:
A MASZ versenyszabályzata szerint.
Az azonos távú versenyszámok egyszerre abszolút, junior korosztályokban is megrendezésre
kerülnek, de az értékelés külön is megtörténik. Így az abszolút és a korosztályos pontokat is
megkapja a futó.
Díjazás:
• A MASZ által kiírt Mezei Futó Magyar Liga versenyszámok 1-3. helyezettjei a kiírásnak
megfelelő pénzdíjazásban részesülnek.
• A versenyszámok 1-3. helyezettjei szponzori éremdíjazásban részesülnek.
AMATŐR versenyzők

táv:6000 m

Nevezési díj: 1.500,- Ft / fő
- Online nevezés: bcsac.hu 2019.09. 23 - 10. 10-ig
- A helyszínen is nevezhetsz: 10,00 órától - 12,40 óráig a jelentkeztető sátorban
Díjazás:
• Minden AMATŐR futó emlékérmet kap.
• Amatőr futók férfi-női 1 - 3. helyezettjei sportruházat-díjat kapnak.
Verseny megrendezése:
• A mellékelt időrend és pályarajz szerint. A verseny 2000 m-es cross jellegű körpályán lesz
megrendezve, jól futható szöges cipőben is. Az időjárás függvényében a terep változhat.

IDŐREND
Chipes időmérés szolgáltatója: Darktiming
Mezei Futó Magyar Liga 1. forduló és amatőrök versenye
(2020. évi korosztályos besorolással)
idő

korosztály

születési év

táv

rajtszám

12:00

Serdülő és újonc leányok 2005 -2006-2007

3000m

zöld

12:10

Serdülő és újonc fiúk

2005-2006-2007

4000m

piros

12:20

Ifjúsági leányok

2003-2004

4000m

sárga

12:35

Ifjúsági fiúk

2003-2004

6000m

fehér

Junior nők

2001-2002

6000m

kék

Abszolút nők

2000-es és idősebb

6000m

kék

Abszolút férfiak

2000-es és idősebb

7000m

sárga

Junior férfiak

2001-2002

7000m

sárga

6000m

zöld

13:00

13:10

Nyílt Amatőr verseny férfiak, nők korhatár nélkül

Jelentkezés - Rajtszámok és chip felvétele a jelentkeztető sátorban:
9:30 órától, de legkésőbb a versenyszám előtt 75 perccel
Egyebek:
• Öltözés, fürdés a kijelölt öltözőkben – rossz idő esetén a Vadászházban melegedhetnek.
• A verseny helyszínén étkezés ajánlatunk: Csabai sült kolbász
Információ:
Békéscsabai Atlétikai Club Telefon/fax: (06-66) 323-634
Web: www.bcsac.hu
www.facebook.com/bcsac
e-mail:bcsatletika@gmail.com

Békéscsaba, 2019. szeptember 09.

Tóth Sándor versenyigazgató

Mezei Magyar Liga 1. forduló
Békéscsaba, Pósteleki Parkerdő

1 kör ~ 2000 m
időmérő partnerünk:
Darktiming

2019. október 12.

