
 
Egyéni csúcsok sorozata I. forduló Veszprém 

Versenykiírás 

 

Verseny célja:  Verseny alkalom biztosítása, a sportág népszerűsítése.  

Verseny ideje:  2020. július 2. /csütörtök/  

Verseny helye:  Veszprém Egyetemi Stadion, 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3.  

A verseny rendezője: Sportolj Velünk Sportegyesület (SVSE) 

Versenybíróság:  Elnök:   Balogné Páli Judit 

Elnökhelyettes:  Bartha László  

Technika:  Farsang Evelin 

Titkár:   Kulics Beatrix 

Verseny résztvevői: érvényes MASZ versenyengedéllyel rendelkező versenyzők, akiket egyesületük 
   a nevezési határidőig benevez. 

Nevezés:  kizárólag előnevezéssel a MIR rendszeren keresztül. 
   On-line előnevezés indul: 2020. 06. 18. csütörtök 00:00 
   On-line előnevezés zárul: 2020. 06. 25. csütörtök 23:59 

Gyermek versenyre nevezés: 2020.06.30-án éjfélig lehet. A nevezéseket a 
kulicsbea@gmail.com címre kérjük elküldeni. 

Nevezési díj:  Versenyszámonként 3000 Ft 

   Gyermek versenyzőknek 1000 Ft/ versenyszám 

Jelentkezés:  legkésőbb az adott versenyszám megkezdése előtt 75 perccel lezárul.  

Egyéb:   A versenyen elektromos időmérés lesz.  

   Az öltözési és fürdési lehetőségek a járvány elleni védekezés aktuális helyzete 

   alapján később kerülnek pontosításra. 

Figyelem! 
A COVID-19 vírus miatt kialakult veszélyhelyzet megszűnésével a verseny nyitott kapus lesz, kísérők és 
szurkolók számára a belépés engedélyezett. A verseny ideje alatt mindenki köteles ügyelni a 1,5 
méteres távolság tartására. A pályára történő belépéskor továbbra is alapvető elvárás a legszigorúbb 
higiéniai szabályok betartása, a rendszeres kézmosás, fertőtlenítés. 
Továbbá felhívjuk a figyelmet a MASZ június 22-én kiadott 7. sz. elnöki utasításának betartására és 
betartatására! 
 
 

Veszprém, 2020. június 10.        SVSE 
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Időrend 

 

16:40 60 m gyermek lány 

17:00 60 m gyermek fiú 

17:20 600 m gyermek lány 

17:25 600 m gyermek fiú 

17:30 600 m újonc és serdülő lány 

17:35 600 m újonc és serdülő fiú  

17:45 300 m női  

17:50 300 m ffi  

18:00 100 m női  

18:10 100 m ffi  

18:20 400 m női 

18:25 400 m ffi  

18:35 200 m női 

18:45 200 m ffi 

19:05 800 m nyílt női 

19:15 800 m nyílt ffi 

19:35 5000 m nyílt női 

20:00  5000 m nyílt ffi 

 

 

 


