VERSENYKIÍRÁS
MAGYAR KUPA IFJÚSÁGI NÉGYTUSA II. FORDULÓ
MAGYAR KUPA IV.FORDULÓ
MAGYAR KUPA VÁLTÓ VERSENY I. FORDULÓ
1. Verseny célja:

Versenyzési lehetőség biztosítása az ifjúsági korosztályok számára, illetve
válogató verseny az ifi “B” Európa bajnokságra – helyezések eldöntése
2. Verseny rendezője:
Budapesti Honvéd SE.
3. Verseny helye és ideje: 1134 Dózsa György út 53., Honvéd sporttelep
2014 július 4. péntek
10:00 óra vívás Ifi A-B lány rajt
12:00 óra vívás Ifi A-B fiú rajt
2014 július 5. szombat
08:00 óra úszás melegítés H korosztály
08:20 óra úszás rajt H korosztály
08:45 óra úszás melegítés G korosztály
09:05 óra úszás rajt G korosztály
09:30 óra úszás melegítés F és E korosztály
09:50 óra úszás rajt F és E korosztály
10:40 óra úszás melegítés D és C korosztály
11:00 óra úszás rajt D és C korosztály
11:30 óra úszás melegítés B és A korosztály
11:45 óra úszás rajt B és A korosztály
Az időpontok tájékoztató jellegűek, a melegítések és rajtok
folyamatosan kezdődnek.
12:30 óra Rajtszám-osztás
13:00 óra Futás rajt
2014 július 6. vasárnap
09:00 óra úszás melegítés H korosztály
09:20 óra úszás rajt H korosztály
folyamatosan a többi korosztály
13:30 óra Rajtszám osztás
14:00 óra Futás rajt
4. Indulhatnak:

Azok a versenyzők, akik érvényes versenyzői és sportorvosi engedéllyel
rendelkeznek és egyesületük a megadott határidőig benevezi őket.
Csak sportorvosi pecséttel ellátott orvosi igazolás érvényes,
1 napos háziorvosi igazolás nem érvényes!

5. Versenyszámok:

Ifi fiú-lány H, G, F, E, D, C, úszás-futás egyéni- csapat- váltó verseny.
Ifi B fiú-lány úszás,kombinált szám egyéni- csapat- váltó verseny.
Ifi A fiú-lány vívás, úszás, kombinált szám egyéni verseny.
A versenyen az ifi B korosztály is lehetőséget kap a vívásban való
rajthozálláshoz.

6. Rajtsorrendek:
2014.07.05
Úszás: H-G-F-E-D-C-B-A lány-fiú
Futás: H-G- B lány, F -E- B fiú, D-C. A lány-fiú
2014.07.06
Úszás: H-G-F-E-D-C-B lány-fiú
Futás: H-G-F lány-fiú, B lány, E-D-C lány-fiú, B fiú,
7. Díjazás: Az egyéni csapat és váltó 1– 3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
8. Egyéb: Nevezés a “nevezes.pentathlon.hu” oldalon.
Nevezési határidő: 2014. július 3. csütörtök 1800 óráig.
9. A váltónevezéseket legkésőbb szombaton kell leadni az arra rendszeresített nyomtatványon, amit a
Szövetség weboldaláról lehet letölteni
2 fős lány, fiú és mix váltók egyesületenként korlátlan számban nevezhetők
Az esemény online közvetítését a www.pentathlon.hu oldalon lehet majd figyelemmel kísérni!

Budapest, 2014. június 26.

Budapesti Honvéd SE.

