Atlétikai Magyar Csapatbajnokság Elődöntő 2021
Gyaloglások
A Paulínyi Emlékverseny keretében
A verseny célja:

A Csapatbajnokság gyalogló versenyszámainak megrendezése a Gyalogló Csapat
Európa-Bajnoksággal való egyidejűséget elkerülendő.

Helyszíne:
Ideje:

Ikarus BSE Atlétikai Centrum, 1165 Budapest Bátony u. 1-33
2021. május 9. vasárnap

Versenybíróság: elnöke:
elnökhelyettese:
technikai helyettese:
titkára:

Rados Ilona
Kopcsay Zoltán
Ferenczy Zsuzsanna
Lohn Angéla

A bajnokság résztvevői:
Az Atlétikai Magyar Csapatbajnokság 2021 – Általános szabályzat, kiírás dokumentumban
meghatározottak szerint, (a MASZ Versenyszabályzatával összhangban):
https://atletika.hu/sites/default/files/masz/dokumentumok/versenyiroda/altalanoskiirascs
b2021jav3.pdf
Nevezés:
A részletes (már az atléták adatait is tartalmazó) nevezés a MIR rendszerben zajlik.
On-line nevezés indul:
On-line nevezés zárul:

2021. április 26. hétfő, 00:00
2021. május 3. hétfő, 23:59

Figyelem! A jelen a versenyen indulókat a MIR-ben az egyesületnek kell benevezni, a
Csapatbajnokságra a KC nevezi őket a Csoport Elődöntőjének kiírásában megadott határidőig.
A két csoport versenyei együtt, de nemenként külön-külön kerülnek lebonyolításra. A
helyezési pontok és bónuszpontok a május 15-16-i versenyek alkalmával kerülnek rögzítésre
az általános kiírásban foglaltak szerint.
Nevezési díjak:
Jelen versenyen külön nevezési díjak nem kerülnek
Csapatbajnokságra történő nevezésnél kell megfizetni.

megállapításra,

azokat

Versenyszámok:
férfi és női 5000 méter gyaloglás
A versenyszámokban limitidő van, mely a férfiak esetében 35 perc, a nőknél pedig 40 perc. Kizárásra
kerül az a versenyző, aki az említett limitidő pillanatában nem fejezte be a távot.

a

Jelentkezés: a versenyszám kezdete előtt 75 perccel lezárul. Jelentkezés a futófolyosón kijelölt helyen.
Call room:

a 100 m rajtjánál, megjelenés kötelező! A bevezetés 10 perccel a rajtok előtt történik.

Egyebek:

Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget.

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!

Időrend
18:55 5000m gyaloglás

női – CSB Elődöntő

19:40 5000m gyaloglás

férfi – CSB Elődöntő

