Budapesti Atlétikai Szövetség
1053. Budapest, Curia u 3. Tel/fax: 266-4125 Tel: 266-8028 E-mail: bpatletika@gmail.com
Atlétikai Egyesületek, Szakosztályok
részére
Tisztelt Szakosztály Vezetés!
Tisztelt Edző Sporttársak!
A Budapest válogatott ismételten meghívást kapott a Majano-ban (Olaszország) megrendezésre kerülő

25. Nemzetközi Gyermek – Serdülő Atlétikai Viadalra,
amelyen 18 külföldi és olasz csapat vesz részt.
Kérném a tisztelt Szakosztályokat, hogy versenyzőiket értesítsék a verseny lehetőségről és jelezzék a
Budapesti Atlétikai Szövetség felé részvételi szándékot a Budapest csapat összeállítása végett.

Majano-i versennyel kapcsolatos információk!
Kiutazás időpontja: 2016. szeptember 1. csütörtök
(esti találkozás, 21.00 óra, érkezés péntek reggel 5:00 óra)
Gyülekezés (Új) helye: SYMA csarnok és Körcsarnok között az Olimpia Sportközponton belül.
Verseny időpontja: 2016. szeptember 3. szombat
Budapest – Majano 700 km
Visszaérkezés Budapestre: 2016. szeptember 4. vasárnap (kb. este 20 – 21 óra)
Szállás: LIGNANO GE.TUR. tengerparti sporttáborban.
Versenyszámok, korosztályonként:
Fiúk (CI) 2001/2002 születésűek: 100 m gát (84) 13-8,5-10,5, 80m sík, 2000m, távolugrás, magasugrás, diszkosz (1,5kg)
súlylökés (4 kg), gerelyhajítás (600 g), 4 x 100m váltófutás
Lányok (CE) 2001/2002 születésűek: 80 m gát (76 ) 13-8-11 , 80m sík, 1000m, távolugrás, magasugrás, diszkosz (1 kg),
súlylökés (3 kg), gerelyhajítás (400 g), 4 x 100 váltófutás
Fiúk (RI) 2003/2004 születésűek: 60 m sík, 600 m, távolugrás, súlylökés, 4 x 100m váltófutás
Lányok (RE) 2003/2004 születésűek: 60 m sík, 600 m, magasugrás, vortex, 4 x 100m váltófutás
Minden versenyző egy egyéni versenyszámban és egy váltóban versenyezhet, a versenykiírás megtekinthető a
www.bpatletika.hu honlapon.

Részvétel feltétele:
25.000.- Ft / fő utazási hozzájárulás befizetése, illetve 4 napra (2016. szeptember 1–4-ig)
szóló utazási biztosítás megkötése, melyet legkésőbb az utazás napján be kell fizetni, illetve a biztosítást
be kell mutatni a szervezőknek!
Befizetés, készpénzben a Budapesti Atlétikai Szövetség irodájában 11-17 óra között, továbbá az
indulás előtt a buszon lehetséges.
Utalást a Budapesti Atlétikai Szövetség egyszámlájára kérjük, OTP Bank 11705008-20411165.
A versenyre 26 atléta utazhat + korosztályos csapatonként 1-1 fő, a csapatösszeállítást augusztus 20-ig
közöljük.
Csapatvezető: Nemeslaki Tivadar 06-30-724-2459
Kérjük a Szakosztályok vezetését, hogy az információkat juttassák el az érdekelt versenyzőkhöz,
edzőkőz és jelezzék a versenyzők részvételi szándékát, a bpatletika@gmail.com e-mail címére.
Információ: 06-20-777-4191

Budapest, 2016-07-21.
Sporttársi üdvözlettel:
Sátor László
főtitkár

