EVEZŐSŐK
ERDEI FUTÓVERSENYE
Versenykiírás
A verseny időpontja:

2019. február 2 (szombat)

A verseny helyszíne:

Budapest – Hármashatárhegy

A verseny rendezője:

Magyar Evezős Szövetség

A versenybíróság elnöke:

Pénzes László

Versenyigazgató:

Herkules János

Telefon:

+36-1-4606-856

E-mail:

info@hunrowing.hu

Weboldal:

www.hunrowing.hu

Nevezés kezdete:
Nevezési határidő:

2019. január 14., hétfő
2019. január 30., szerda, 12:00 óra

Pótnevezés:

A versenytanács ülésen lehetséges, de az időmérő rendszer kiosztása miatt
ezt kérjük minimálisra csökkenteni!

Nevezés módja:

eRegatta rendszer - https://www.evezes.hu/nevezes

Időmérés:

Elektronikus SI Card rendszerrel
Minden versenyző kap egy egyedi sorszámmal ellátott, műanyag, kulcshoz
hasonló SI Card-ot. Az adott versenyző nevére kiadott SI Card-ot másnak
átadni nem lehet! Ezen kulcsok kiadása a versenytanács ülésen,
egyesületenként, a benevezett versenyzőkhöz rendelten történik meg.
A rajt előtt 10 perccel mindenkinek a rajthelyen meg kell jelennie, ott a
nevezési lap szerint egyenként ellenőrzésre kerül az, hogy mindenki az
összerendeléssel megfelelő SI Card-dal rendelkezik. Az ellenőrzést
követően az SI Card korábbi adattartalma törlésre kerül (korábbi
időeredményeket ne tartalmazzon).
Célba éréskor a versenyző az SI Card-ot a céldobozba bedugja ahol a
hallott csipogás biztosítja, hogy a beérkezés időeredménye rögzítésre
került.
Az SI-Card-ot a beérkezés után, a célban le kell adni!
A versenyzők az SI Card-okat a verseny ideje alatt kötelesek maguknál
tartani, annak megőrzéséről gondoskodni, elvesztésük esetén 5000 Ft/db
összeget kell fizetni.
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Nevezési díj:

nincs

Versenytanácsülés:

2019. február 2. 9:00-9:30.
A résztvevő klubok képviselőinek megjelenése FONTOS!
Helyszín: Panorama Sport Center
1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 11.

Díjazás:

I-III. helyezett éremdíjazásban részesül.

Öltözési, fürdési lehetőség:

Panorama Sport Center

Megközelítés:

A Zsigmond tér után az Ürömi útról, balra.

Rajt:

A Fenyőgyöngye étterem előtt.

Útvonal:

Hármashatárhegyi út – Guckler K. sétány – Virágos nyereg – Vitorlázó
repülőtér – Glück F. sétány. (az útvonal jelzéssel lesz állatva)

Versenytáv:

Kb. 7 km

Cél:

Az erdészház fölötti tisztás

Figyelem!

A versenyt feladó, és visszaforduló versenyzők kötelesek az indítóbírónál
vagy a célban jelentkezni és a dugókát leadni!
Amennyiben a versenyszervező úgy látja, hogy az útvonal a futóverseny
megtartására alkalmatlan úgy a versennyel azonos időpontban a
futóverseny a Margitszigeten kerül megrendezésre. Erről a verseny előtti
napon legkésőbb értesítjük a klubokat.
A Masters versenyszámokban egy kategóriában, életkori kategóriák nélkül
értékeljük az eredményeket.
Versenyszámok
Sorszám

Versenyszám

Előzetes rajtidő

1.

FI, FF, NM

10:30

2.

NI, NF, NM

10:35

3.

FS

10:40

4.

FT

10:45

5.

NT és NS

10:50
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