Schaeffler Savaria VI. Futófesztivál Szombathelyen 2019.09.22. Vasárnap
Országos Bajnokság és Amatőr Versenyek. Emlékfutás.
Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr versenyek résztvevőit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Versenykiírás

Magyarország 10 km-es Országúti Futóbajnoksága 2019
Híres László emlékére
A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület
Közreműködő partnerek:
ELTE Savaria Egyetemi Központ, ELTE BDPK
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar - Sporttudományi Intézet
ELTE Savaria Egyetemi Központ – Egyetemi Sportiroda
A verseny időpontja: 2019. szeptember 22. 13.00 (vasárnap)
Versenyközpont:
ELTE Savaria Egyetemi Központ
9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér 4.
- Verseny elnöke:
Friedmanszkiné Mohácsi Éva
- Versenyigazgató:
Kívés István
- Technikai helyettes: Dr. Koltai Miklós
- Titkár:
Vajda Teréz
- Elektromos időmérés: Viking Timing
Nevezés:. kizárólag on-line a MIR-ben! Helyszíni nevezés a Bajnokság versenyszámaira nem lehetséges!
Nevezés indul: 2019. 09.02. hétfő, 00:00
zárul: 2019. 09.16. hétfő, 23:59
Fizetés, rajtszám felvétel a helyszínen 10.30 - 12.00-ig
Nevezési díjat az elfogadott nevezések után kell fizetni.
Felnőtt és UP 2000,- Ft
Junior: 1400,- Ft
Ifjúsági váltó 1200,- Ft/váltó
A rajtszámot elől, teljes terjedelmében jól láthatóan kell elhelyezni. A váltótagokra ugyancsak ez vonatkozik.
CALL ROOM: rajt előtt 20 perccel.
Résztvevők:
A Bajnokságon azok a versenyzők indulhatnak, akiket szakosztályuk a nevezési határidőig benevez és érvényes MASZ
versenyengedéllyel rendelkeznek. A versenyző és egyesülete hozzájárul, hogy az itt készült fotó és videó anyagokat a rendező
szabadon felhasználhatja.

Rajt: 13.00 Női Futam

Csúsztatott rajt: A férfiak 5 perc később indulnak (a férfi váltók is).

OB versenyszámok:
 10 km Abszolút Férfi és 3 fős csapat (lehet felnőtt, U23 és junior is, az egyesület abszolút 3 legjobbja.)
 U 23 Férfi és 3 fős csapat
 Junior fiú és 3 fős csapat
 10 km Abszolút Női és 3 fős csapat (lehet felnőtt, U23 és junior is, az egyesület abszolút 3 legjobbja.)
 U 23 Női és 3 fős csapat
 Junior Leány és 3 fős csapat
 4x2,5 km váltó: Ifjúsági Fiúk (a 4 főből egy serdülő 14 vagy 15 éves is lehet)
 4x2,5 km váltó Ifjúsági leányok (a 4 főből egy serdülő 14 vagy 15 éves is lehet)

A tervezett versenypálya:
2511,5m-es körön az ELTE SEK környezetében. A Rajt a Cél után 46 m-re van.
A váltóban az első futó 2464 m-t, a többi három pedig 2511,5m-t fut. A váltás mindig a célnál van. A váltás bokára rögzített
tépőzáras időmérőcsip átadásával történik.
Váltózóna: a célkapu után 50 m-ig. A váltózónából kizárólag elől, jól látható rajtszámmal lehet kilépni.
Helyezések eldöntése: Az egyéni bajnokság győztese az a versenyző, aki a távot a szabályoknak megfelelően végig futotta és
korosztályában elsőnek haladt át a célon. Csapatversenyben az a győztes csapat, amelynek legjobb három versenyzője
együttesen a legkevesebb időeredményt éri el. Egyenlő összidő esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelynek harmadik
(holtverseny esetén második) tagja hamarabb ér célba.
Díjazás:
A versenyszámok győztesei elnyerik a „Magyarország 2018. évi 10 km-es Utcai bajnoka/bajnokcsapata/váltója” címet.
Az első három helyezett versenyző és a csapatok tagjai éremdíjazásban részesülnek.
Az egyéni verseny abszolút győztesei pénzdíjazásban részesülnek.
Eredményhirdetés: 14:50 Az utolsó célba érkező versenyző után az eredményeket kifüggesztjük.
Egyéb:
A rendezők a változtatás jogát fenntartják.
Nem OB versenyszámok: a programban külön futamban nem igazolt amatőrök részére rendezünk 10 km-es versenyt, egy körös
versenyt és 4X2,5 km-es váltót. (17 év alatti futó csak váltóban, illetve 1 körön indulhat)
Az ELTE SEK területén biztosítunk parkolót és öltözőt az érkező versenyzők részére. Az öltözőkben hagyott értékekért a
rendező nem vállal felelősséget.
Információ:

Kívés István 20-777-4294

Szombathely, 2019-08-22

