MOL Suliváltó Versenykiírás
Időpont: 2019. október 5., szombat
Helyszín: Szeged, Dóm tér
Résztvevők: az általános iskolák alsó-, valamint felső tagozatos, a középiskolák legjobb leány és fiú futói,
váltócsapatonként 3 fő /1 nő és 2 férfi/. A rendezvényre a következő létszámkorlátozás mellett nevezhetnek
a tanintézetek: általános iskolák tanintézetenként az alsó tagozatból 1 csapatot, felső tagozatból két
korosztályban 1 - 1 csapatot, a középiskolák tagintézetenként 2 csapatot nevezhetnek, kizárólag
előnevezéssel.
Korcsoportonként legfeljebb 40 csapat nevezése lehetséges.
➢
➢
➢
➢

alsó tagozatosok
felső tagozatosok, III. kcs.
felső tagozatosok, IV. kcs
középiskolások

/ 2009-ban és utána születettek /
/ 2007 és 2008-ben születettek /
/ 2005 és 2006-ban születettek /
/ 2000 – 2004 között születettek /

Táv: 1.900 m / elsőként futó fiú: 700 m, leány: 600 m, második fiú: 600 m /
Rajtok időpontjai:
10.00 óra
10.40 óra
11.20 óra
12.00 óra

-

alsósok, első időfutam
felsősök, III. kcs. első i.f
felsősök, IV. kcs. első i.f.
középiskolások

10.20 óra - alsósok, második időfutam
11.00 óra - felsősök, III. kcs., második i.f.
11.40 óra - felsősök, IV. kcs. második i.f.

Az alsó- és felső tagozatos korcsoportok értékelése és eredményhirdetése a korcsoportonkénti két - két
futam összevetése alapján történik.
Előnevezés: a tanintézetek a testnevelők által, személyesen a részükre kiküldött, kitöltött nevezési lapok
leadásával 2019. szeptember 30- október 3. / hétfő - csütörtök / 09:00 – 15:00 óra között a Városi
Sportcsarnok 108-as helyiségében, ekkor vehetik át a rajtszámokat és a rendezvény emblémázott pólóit.
A nem szegedi iskoláktól e-mail-en várjuk a nevezést a zahoran.edit@szegedsport.hu címre
Öltöző, ruhatár értékőrzés nélkül: Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskola 6720 Szeged, Tömörkény utca 1.
Szolgáltatások: minden induló a verseny emblémájával ellátott pólót vehet át az előnevezés alkalmával, célba
érkezéskor frissítés.
Díjazás: korosztályonként az 1-3. helyezett csapatok érem - ajándék díjazásban részesülnek. Az
eredményhirdetés végén sorsolás alapján 10 db ajándékcsomag kerül átadásra.
Nevezési díj: 1.800 Ft/ csapat
Eredményhirdetés: az utolsó futamot követően a Dóm előtti színpadon.
További információ: www.szegedsport.hu

