www.hungaroskate.hu

2018.04.14 - 15.
A verseny szervezője/ Organizer:
Tornádó Team Szeged
Chief referee:
Gardi János
Helyszín/Place/Ort: Szeged, Szatymazi utca
GPS: 46.269109,20.129954
Időpont: 2018. április 14-15.
Internet: www.hungaroskate.hu ;
Kontaktperson: Garzó Erika, tel: +36/703822079
Nevezési határidő: 2018. április.10
Deadline for inscription 10. april. 2018.
Meldeadresse: tornado.kori@gmail.com
Mail inscription to in: A mellékelt táblázatban az alábbi címen
der beigefügten excell Tabelle in the attached form
Inscription of the skater: Last name, First name, year of birth, club of the skaters, category
has to contain: name of the delegates, confirmation, of insurance clause
Die Meldungen: Name, Geburtsjahr, Verein, Namen der Betreuer,
müssen enthalten: Bestätigung der Haftpflichtklausel
A nevezés tartalmazza: Név, születési év, egyesület, kategória
Nevezési díj: Igazolt versenyzők 1 500 Ft;
Inscriptions fee: Professional

1 500 Ft;

Amatőr

1 500 Ft

Amateur

1 500 Ft

Versenyprogram
Raceprogram
PROFI - Professional
Korcsoport
Felnőtt

Szül. év
1999-től

1. táv
(pálya)

2. táv
(pálya)

3. táv
(Repülő tér)

1000 m

5000m P

maraton

1000 m

5000m P

maraton

JuniorA
Junior B

2000-2001
2002-2003

Kadett

2004-2005

1000 m

3000 m P

félmaraton

Junior C

2006

1000 m

3000 m P

2 kör (6-8 km)

Junior D

2007-2008

300 m

1000 m

2 kör (6-8 km)

Junior E

2009-2010

200 m

500 m

1 kör (3-4 km)

Junior F

2011-2012

100 m

500 m

1 kör (3-4 km)

2013

1. táv
(pálya)
50 m

2. táv
(pálya)
100 m

3. táv
(Repülő tér)
200 m

Mini

2012

100 m

200 m

300 m

Junior F

2011

200 m

300 m

400 m

Junior E

2009 - 2010

300 m

500 m

600 m

Junior D

2007- 2008

Junior C

2005 - 2006

500 m

1000 m

1500 m

Kadet

2003 - 2004

AMATŐR - Amateur
Korcsoport
Előkészítő

Szül. év

Változások, korosztályok összevonása az indulók létszámának függvényében
előfordulhatnak!
Information in this documents subject to change without notice!
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A verseny szabályai
Időrend:

A nevezési határidő lejárta után a www.hungaroskate.hu oldalon

Versenyszabályzat: A versenyen mindenkire a magyar versenyszabályok és a nemzetközi
versenyeken aktuális C.I.C szabályzat érvényes .
Fölnevezés: Lehet egy korosztállyal följebb nevezni, Ezt a verseny előtt a nevezéskor fel kell
tüntetni. Ez a korosztály az egész versenyre érvényes, a váltók idejére is!
Rajtszámok: A rajtszámokat csak a csapatvezetőknek adjuk ki az összesített nevezések
egyeztetésekor, a nevezési díj befizetése után. Rajtszámok kiadásakor 2000 Ft
kauciót kell fizetni, amelyet a rajtszámok leadásakor visszafizetünk.
Óvás:

Bárminemű óvást a bíró döntése után 10 percen belül írásban kell megtenni, ennek
díja: 5000.- Ft

Értékelés:

Az igazolt és amatőr versenyzőknél a három táv alapján összetett értékelést adunk.
Kivétel a maratont és félmaratont teljesítő profi versenyzők, náluk két táv alapján
hirdetünk összetett eredményt.
Az amatőr és az igazolt kategóriában az 1. 2. és 3. helyezett érmet, a 4. 5. és 6.
helyezett oklevelet kap.
Az értékelés a versenyben elért helyezésnek megfelelően, a befutás sorrendjével
azonos pontok alapján történik.
Az összetett pontversenyt a legalacsonyabb pontot elért versenyző nyeri.
Pontazonosság esetén a hosszabb távon elért jobb helyezés dönt. Ha a versenyző
valamelyik versenyszámnál nem áll rajthoz, akkor csoportjában az utolsó helyért
járó pontot plusz egy pontot kap.

Felelősség: A versenyen előforduló, a versenyhelyzetekből. és a pálya természetéből adódó
bármi nemű sérülésért, balesetért sem a rendezők, sem a szervezők, sem a
versenybíróság semmiféle felelősséget nem vállalnak. A versenyen mindenki saját
felelősségére indul! Bukósisak használata kötelező, amennyiben e nélkül megy a
sportoló a pályára, akárcsak melegíteni is, a versenybíróság kizárhatja őt a
versenyből.
Sportorvosi igazolás: A magyar indulóknál nem lehet régebbi 6 hónapnál
Ellátás:

A pályán lesz lehetőség az étkezésre
Jó utat kívánunk Mindenkinek SZEGEDRE!
Garzó Erika
Elnök

Szeged, 2018.03.30.
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