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Kedves Ifjú Sportolók!
Vendégeink!
Szeretettel köszöntjük Önöket az III. VÁM-SZAKÉRTŐ KUPÁN, Zalaegerszegen.
A Zalaegerszegi Atlétikai Club utánpótlás versenyét vállalkozásunk örömmel
támogatja, hiszen napi tevékenységünk során ugyanazok az emberi értékek a
meghatározóak, melyekért a sportolók is nap mint nap komoly erőfeszítéseket
tesznek.
Csak a kitartó, kemény munka hozhat sikert, elismerést a sportban és az élet
bármely területén.
Kívánjuk, hogy e nemes megmérettetés során minden atléta tudása legjavát
nyújtva érjen el örömöt adó sikert.
Élvezzék városunk vendégszeretetét, fedezzék fel a környék szépségeit,
szülessenek igazi barátságok, melyek újra meg újra visszahozzák kedves
sportbarátainkat.
Legyen a sporttalálkozó életre szóló élmény a sportolók és a nézők számára
egyaránt!
Jelentsen ez a verseny egy lépcsőfokot a további sikerek felé

Gyarmati Tamás
ügyvezető igazgató
.

Mayer Miklós
ügyvezető igazgató

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:

Pajor László
Csiszár Attila
Bella Attila

A verseny helye és időpontja:
Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum Futófolyosó (Vágóhíd utca)
2020. január 24. (péntek) 15.00
Résztvevők:

Sportszervezetek érvényes versenyengedéllyel (MIR) rendelkező atlétái az
alábbi korosztályokban: újonc (2007-ben születettek), serdülő (2005-ben és
2006-ban születettek), ha a nevezésük a nevezési határidőig beérkezett, és a
versenyiroda azt elfogadta.

Nevezés:

Kizárólag a MIR-ben lehetséges.
Nevezés indul: 2020.01.06. 00:00
Nevezés zárul: 2020.01.17. 23:59

Nevezési díj:

500 forint /Fizetés számla ellenében utalással utólag/

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.
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