VÁM-SZAKÉRTŐ KUPA
A verseny célja:

Rangos versennyel hozzájárulni az atléták felkészüléséhez. Hagyományt
teremteni, hogy melyik egyesület méltó a VÁM-SZAKÉRTŐ KUPA elnyerésére
és Zalaegerszeg fedettpályás bajnoka címre.
Szponzoraink propaganda céljainak megvalósítása.

A verseny fővédnökei: Mayer Miklós ügyvezető igazgató VÁM-SZAKÉRTŐ KFT.
Gyarmati Tamás ügyvezető igazgató VÁM-SZAKÉRTŐ KFT.
Balaicz Zoltán Zalaegerszeg MJV polgármestere
A verseny rendezője: ZALASZÁM ZALAEGERSZEGI ATLÉTIKAI CLUB
Versenybíróság:

elnök:
elnökh.:
titkár:

Lengyák György
Csiszár Attila
Bella Attila

A verseny helye és időpontja:
Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum Futófolyosó (Vágóhíd utca)
2019. január 18. (péntek) 15.00
Résztvevők:

Sportszervezetek érvényes versenyengedéllyel (MIR) rendelkező atlétái az
alábbi korosztályokban: újonc (2006-ben születettek), serdülő (2004-ben és
2005-ben születettek), ha a nevezésük a nevezési határidőig beérkezett, és a
versenyiroda azt elfogadta.

Nevezés:

Kizárólag a MIR-ben lehetséges.
Nevezés indul: 2019.01.02. 00:00
Nevezés zárul: 2019.01.11. 23:59

Nevezési díj:

500 Ft (Fizetés számla ellenében átutalással.)

Jelentkezés:

a versenyszámok kezdete előtt 75 perccel lezárul!

Díjazás:

A legtöbb győzelmet elérő egyesület nyeri el a verseny fődíját,
a VÁM-SZAKÉRTŐ KUPÁT.

Egyéb:

9 mm-nél rövidebb szögű futócipő engedélyezett.
A versenyen kézi időmérést alkalmazunk.
Az időrend a nevezések feldolgozása után változhat.

Zalaegerszeg, 2018. december 18.
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