
גביע הונגריה בהומוקהט

, סגד2011 לאוגוסט 17-21חמישה ימי אירוע בינלאומי בין ה  -  - .

.המארגן: בחסות מכבי אתלטיקה וסייף והפדרציה ההונגרית

:חוסי הארוע
.זולטן נוגראדי - חבר פרלמנט, ראש עירית מוראהלום ונשיא האזור של הומוקהט

:ספונסרים ראשיים
עירית מוראהלום
אגודת הומוקהט

סנט אליזבט - ספא
:מרכז האירוע

סגד מלון השמש והקמפינג

6782(כתובת: מורה כללי מרכז התרבות פרנץ   Mórahalom, Barmos גיורגי ter 2)



:הוועדה המארגנת
דירקטור – מאטיאש פאשקוי
סגן דירקטור – רווס גאבור

מזכיר – בוזו נורבארט

התחלה – ניארי שנדור
סיום - רווס גאבור

עריכה – וורוש אנדרה

ארועים נילווים – פאשקוי שרה
תחרות ילדים – דר' אנטל אניקו

(מדייה ויחסי ציבור - נאג' שאנדור (קצ'ה
אדמיניסטראציה – קוואי אטילה

זמן התחלהסוג מסלולמפקחאחראי מסלולמיקום
 דר' קארוייצאה'יום א

פלפולדי
בבוקר 10ארוךדר' שינדלי פאל

בבוקר 10ארוךקיש זולטאןפאסטור אימרהיציאה'יום ב
אחה''צ 2ספרינטרווס גאבורמאטיאש פאשקוימוראהלום'יום ג
בבוקר 10ארוךואידה זולטןאצ' גאבוראשוטהלום'יום ד
בבוקר 10ארוךפיץ אנטלמיהצי זולטןאשוטהלום'יום ה

2011 – יוני 2010מפה: השרדות – פברואר 
מפאים: פוראי גאבור, פוראי מיקלוש, ראץ שנדור, שומלאי גאבור, שותר יאנוש, שותר מרטון



:ארועים
( קמ' ממרכז הארוע50 מטר, ריצה משולבת (כ 4-6יום א', ב': יער חולי פשוט עם שטחים פמוחים, גבעת חול בעובה 

 קמ' ממרכז הארוע20יום ג': בעיר מוראהלום (כניסה חופשית לספה אליזאבט הקדושה) כ 

( קמ' ממרכז העיר35יום ד', ה': יער חולי פשוט עם שבילים צפופים, ריצה משולבת (כ 

 ,FN 10D, 10DK, 12C, 14B, 14C, 15-18C, 16B, 18B, 20A, 21E, 21A, 21B, 21Br, 21C, 35A :קטגוריות
35Br, 40A, 45A, 45Br, 50, 55, 60, 65, 70, F75, 80

פתוח - מתחילים
פתוח – מתקדמים קצר

פתוח – מתקדמים ארוך
מרוץ ילדים

:תוצאות
. ימי התחרות5תוצאות הגביע יצטברו במחלך 

.ארבעת התוצאות הטובים ביותר ילקחו בחשבון לתוצאה הסופית

100הנקודות יחשבו כדלקמן: נקודות =  X    - ( זמן המנצת – זמן המתחרה ) / 100זמן המנצח
 נקודות לאותו יום0מתחרה שנפסל או לא פתח יזוכה ב 

2010.  דצמבר 1 תפתח החל מה-2011פניות: - מערכת הפניות של גביע הונגריה 
paskuj@maccabi.hu :אימייל

 שעות48פניה תאושר מאימיל תוך 

9 סגד מאקושארדו שור 6724דואר: מאטיאש פאשקוי  . (Paskuj Matyas, 6724 Szeged, Makkoserdo sor 9.)
875 468 62 0036פקס:  

ביטול השתתפות
 יזוכה המשתתף בהחזר מלא של דמי ההשתתפות2011 ביולי 20עד 

:תשלום
.העברה בנקאית - ההעברה תחשב ביום זיכוי החשבון. דיור, תחבורה ועלויות חניה עד המועד הסופי

.Maccabi Vivo es Atletikai Club Tajekozodasi Futo Szakosztaly, Hungaria kupa 2011 :שם החשבון
UniCredit Bank Zrt. Szeged, 10918001-00000093-61180008 :שם הבנק ומספר חשבון

:מועדי תשלום
2011. 31מאי 

1200Ft
5000Ft
2000Ft
9000Ft
1000Ft

mailto:paskuj@maccabi.hu


2011.  30יוני 
1400Ft
6000Ft
2200Ft

10000Ft
1000Ft

2011. 20לאחר יולי 
1800Ft
9000Ft
2800Ft

13000Ft
1000Ft

.פורינט/יום SI,  200  כרטיס

,www.homokorszag.hu, www.hungariakupa2011.hu :דיור נוסף
ארוחות: ניתן להזמין במרכז הארוע

:תחבורה
.כל נקודות הסיום נגישות לרכב פרטי

. פורינט רכב/יום300 פורינט לחמישה ימים או 1200חניה: 
 אדם/יום1800ניתן להזמין מראש אוטובוס ממרכז הארוע לכל נקודות הסיום. מחיר 

(אימונים (מודל האירוע
18 עד 10 מהשעה 2011 באוגוסט 16רוז'ה, ראה מפה, 

.ניתן לקנות מפה במרכז הארוע

:ארועים נילווים
0,  טרייל-0מיקרו ספרינט, מוביל-

:רישום
22 עד 16 בין השעות 2011לאוגוסט  15

22 עד 8 במקום הארוע בין השעות 2011לאוגוסט  16

:אחרים
ההשתתפות היא באחריותם האישית של המשתתפים

paskuj@maccabi.hu אימייל

כולם מוזמנים                                                

המארגנים                                                                      

mailto:paskuj@maccabi.hu
http://www.hungariakupa2011.hu/
http://www.homokorszag.hu/

