
II. TEREMKUPA-RÖSZKE (Szeged) 
Gyorsasági –és Ügyességi Fedettpályás 

Görkorcsolya Bajnokság 
 
 
 
Ideje:                       2009. január 17.  Szombat 10.00 
 
Helyszín:                     Röszke, Sportcsarnok  
 
Pálya mérete:              kézilabdapályán bójákkal kijelölt kör ~ 80m 
Pálya borítása:            parketta, cip véd  használata kötelez , ezt a helyszínen  ő ő ő  
                                    biztosítjuk 
 
Nevezési határid :ő         2009. január 13.kedd 

A név szerinti nevezéseket, korosztály megjelölésével  az alábbi 
címekre kérjük elküldeni. 

 
Garzó Erika 70/382-2079 
eragar13@gmail.com 
Kéri Ferenc 20/322-6321 
hungaroskate@invitel.hu 
Seb k Zoltánő  
zsebok@bitlabor.hu 
 

Nevezési díj:                500 FT.-   
Helyszíni nevezés:       a verseny napján 09.00 óráig  
                                    kizárólag az amat rő  versenyz knélő  fogadunk el, de hacsak   
                                    lehet ket iső  nevezzétek be a határid n belülő ! 
 
KOROSZTÁLYOK 
 
Feln tt            91ő -....... 
Junior A 92-93 
Junior B 94-95 
Junior C 96-97 
Junior D 98-99 
Junior E 00-01 
Junior F 02-03  Amat r futamokat csak a junior F és a 0. korcsoportban ő indítunk 
O.korcs. 04-....... 
 
 
 

 
 

 

TORNÁDÓ-TEAM Korcsolyázó Sportegyesület Szeged 
6726 Szeged,Hargitai u. 28. 

Tel: Garzó Erika 70/382-2079 
Kéri Ferenc 20/322-6321 

www.hungaroskate.hu  

 

 

Click here to get your free novaPDF Lite registration key

http://www.novapdf.com/free-registration.php?src=1


Fedettpályás versenyszámok 
 
-Egyéni indítás 
-2-5-7 körös  id el futamok és dönt kő ő ő  
-10 vagy több körös kicsönget s dönt kő ő  
-2 f s váltó 3 körönkénti váltással, váltás félpályáig (küls  indulással  ő ő  
-4 f s váltó váltás a célegyenesben ő (bels  kíséréssel short track módon)ő  
-Ügyességi versenyek akadálypályán els sorban a kicsiknek, ha van id , a nagyoknak is a ő ő
végén. 
 
A program az indulók létszámától függ! A versenyszámok összeállítása a 
versenybíróság hatáskörébe tartozik, csakúgy, mint az el forduló ő
szabálytalanságok szankcionálása is. Szándékos szabálytalanságért intés jár, 
kett  intés után kizárás következik. Az intések az egész  verseny folyamán ő
összegz dnek. Durva szabálytalanság azonnali kizárással jár! Mindenkit ő
sportszer  versenyzéű sre kérünk!  
 
Minden versenyz  saját felel sségére indul!ő ő  
Bukósisak használata kötelez ! ő  
Az esetlegesen el forduló  balesetekért a rendez k felel sséget nem ő ő ő
vállalnak.  
 
 
                                                       Tornádós üdvözlettel: 
                                                        
                                                                     Garzó Erika, Kéri Ferenc 
 
                           
Szeged, 2009-01-04   
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