Kiss Antal Gyalogló Emlékverseny,
egyben Szuper Liga forduló
2021. 05. 29. (szombat)
1. A verseny célja:
Színvonalas versenylehetőség biztosítása a hazai és nemzetközi versenyzők számára, emlékezés Kiss
Antal olimpiai ezüstérmes atlétára.
2. Helyszín, időpont:
Tatabánya, Erőmű lakótelep (Határ u.-Verseny u.) 1286 m-es körpálya.
Versenyközpont: a víztorony mellett.
2021. 05. 29. szombat 9:30
3. A verseny rendezője:
TSC-Geotech Atlétikai Szakosztálya
A versenybíróság elnöke:
helyettese:
titkára:

Szöllősi Miklós
Farkas Zoltán
Dr. Sárossi Benedek

4. Nevezés (előnevezéssel a MIR-ben):

on-line nevezés indul:
on-line nevezés zárul:

2021.05.10. hétfő 00:00
2021.05.21. péntek 23:59

5. Nevezési díj: 1500 Ft/fő, fizetése az elfogadott nevezések után számlaellenében utalással történik.
6. Jelentkezés: legkésőbb 75 perccel a versenyszám kezdete előtt a versenyközpontban.
7. Díjazás: A versenyszámok 1-3. helyezettjei tiszteletdíjban részesülnek. A Szuper Liga versenyszám 1-4.
helyezettje az Általános kiírásban foglaltak szerinti pénzdíjban részesül.
8. Egyéb:
Az időmérés gépi, az öltözési és fürdési lehetőség biztosított lesz.
A versennyel kapcsolatos egyéb információkkal Farkas Zoltán (tel.: 30/6211738) készséggel áll
rendelkezésükre.
Az útvonal biztosítását a Tatabányai Polgárőrség látja el.
A verseny a büntetőterületre vonatkozó szabályok szerint kerül lebonyolításra.
A verseny keretében megrendezésre kerül az atlétikai MEFOB 10km gyaloglás versenyszáma is, amelyre
a MEFOB nevezési határideje és részvételi szabályai az irányadók.
FIGYELEM! A COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzetben a verseny ideje alatt mindenki köteles ügyelni
a 1,5 méteres távolság tartására, valamint a helyes maszkviselésre. A verseny területére történő belépéskor
továbbra is alapvető elvárás a legszigorúbb higiéniai szabályok betartása. Továbbá felhívjuk figyelmüket a
MASZ 7/2020. sz. és a 2/2021. sz. elnöki utasításának betartására és betartatására!
Tatabánya, 2021. 04. 25.
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