8. Hat Ország Szenior Válogatott Viadala
Ausztria-Csehország-Szlovénia-Svájc-Horvátország-Magyarország
A verseny célja:

Hagyományos szenior válogatott viadal megrendezése, az országok közötti
sportbarátság ápolása.

A verseny rendezője: A Magyar Atlétikai Szövetség Szenior Bizottsága megbízásából a Zala Megyei
Sportszövetségek Egyesülése és a Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club
Versenybíróság:

elnök:
elnökh.:
titkár:

Csarankó László
Csiszár Attila
Bella Attila

A verseny helye és időpontja:
Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum (Vágóhíd utca)
2019. július 20. (szombat) 13.30
Versenyszámok:

Férfi-Női: 100m, 400m, 1500m, 4x100m-4x400m (minimum 200 év összéletkor
férfiaknál, 180 év nőknél) távolugrás, magasugrás, hármasugrás, súlylökés,
diszkoszvetés, gerelyhajítás, kalapácsvetés

Nevezés:

A csapatoknak a végleges nevezési listákat 2019.július 06.-ig el kell küldeniük
a hivatalos nevezési nyomtatványon Kámán Ferenc sportigazgatónak a
sportigazgato@zmse.hu E-mail címre. A nevezési nyomtatványt a csapatok
június 01.-ig megkapják Excel vagy hasonló formátumban.

Nevezési díj:

10 Euro atlétánként melyet előzetesen kell befizetni Kőrösi István
csapatkapitánynak legkésőbb a verseny kezdete előtt 11.45-ig

Díjazás:

A csapatverseny első három helyezett csapata kupa díjazásban, valamint
minden csapat legjobb női és férfi atlétája külön díjban részesül ez az
értékelés a csapatvezetők javaslata alapján készül el.

Közös vacsorával egybekötött eredményhirdetés:
Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg Rákóczi út 49-53.
2019. július 20. (szombat) 20.00
Technikai értekezlet:
Véndiófa Étterem Zalaegerszeg, Rákóczi út 47.
2019. július 19. (péntek) 19.00
Résztvevők:

Minden ország versenyszámonként két atlétát nevezhet a hivatalos
pontversenybe, továbbá versenyszámonként és országonként egy-egy
versenyző nevezhető pontversenyen kívül. Az előzetes nevezések feldolgozása
után /július 6./ lehetőség nyílik arra, hogy versenyen kívül országonként egy
versenyző helyett több nevezzen versenyszámonként amennyiben egy
versenyszámban nincs 6 versenyen kívüli induló. Összesen 18 atléta indulhat
egy-egy versenyszámban.

Korlátozás:

Minden atléta maximum két egyéni és egy váltószámban indulhat. Ha egy
atléta kimerítette az indulási lehetőségeit a hivatalos csapatversenyben akkor
versenyen kívül sem nevezhető már.

Pontszámítás:

Minden eredményt a WMA korszorzó táblázatban szereplő értékkel
felszoroznak és az így kialakult eredmény alapján alakul ki a verseny
végeredménye. Az egyéni számokban 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 pont jár a
helyezések után. A váltókban: 12-10-8-6-4-2 pont jár a helyezések után. A
pontokat összeadva alakul ki a csapatok sorrendje. Az értékelés női-férfi
csapatokra és összesített válogatottakra is elkészül.

Egyebek:

A pályán csak a versenyen résztvevő sportolók és csapatvezetők
tartózkodhatnak.
Mindenki saját felelősségére vesz részt a versenyen.
A dobószámokban, hármasugrásban és távolugrásban mindenkinek 6 kisérlete
van.
A közös vacsora részvételi díja 15 Euro/fő melyet előzetesen kell befizetni
Kőrösi István csapatkapitánynak legkésőbb a verseny kezdete előtt 11.45-ig
Szervezőbizottság vezetője Kámán Ferenc ZMSE Sportigazgató elérhetősége:
sportigazgató@zmse.hu

Szállás:

Az árak a reggelit és az idegenforgalmi adót tartalmazzák. Az árak 2019. április
30.-ig érvényesek. Foglalás esetén a teljes nevet és címet meg kell adni és 20%
előleget kell átutalni A foglalások 2019. június 30.-ig díjmentesen
lemondhatók.

Diákszálló:

2 vagy 2x2 ágyas szobák €20/éj/fő

(max. 140 fő)

https://uni-bge.hu/GKZ/Szervezeti-egysegeink/Funkcionalis-es- szolgaltatoszervezeti-egysegek/Kollegium/Szallaslehetoseg

Csóka Vendégház:

2 vagy 2x2 ágyas szobák €20/éj/fő

(max. 20 személy)

https://www.booking.com/hotel/hu/csoka-panzio.hu.html

Szent Kristóf Apartman Hotel:
3 vagy 5 ágyas szobák €25/éj/fő

(max. 24 személy)

http://www.kristofapartmanhotel.hu/

Véndiófa Étterem és Vendégház:
3 vagy 5 ágyas szobák €22/éj/fő

(max. 21 személy)

https://vendiofaetterem.hu/panzio

Arany Bárány Hotel:

1 ágyas szoba €65/éj/fő
2 ágyas szoba €42/éj/fő
http://aranybarany.hu/hu/

Szeretettel várunk mindenkit Zalaegerszegen!

2019. február 11. Zalaegerszeg

(max. 60 személy)
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A magyar csapat szervezése és összeállítása iránt Kőrösi István csapatkapitánynál lehet
érdeklődni vagy jelentkezni a korosigeoterv@gmail.com címen vagy a 06 20 9764 581 számon
Egy versenyző 2 egyéni és 1 váltó versenyszámban indulhat. A csapatba az abszolút 2 legjobb
eredményt elérő atléta kerül, aki vállalja az indulási feltételeket, költségeket, a sorrendben
utána következők versenyen kívül indulhatnak. Az összeállítást a csapat érdekei szerint
készítjük el, nem egyéni érdekek alapján, mert ez egy csapatverseny.

