
Homokháti Hungária Kupa – Mikrosprint
Mórahalom, 2011. augusztus 18.

IDŐPONT: 2011. augusztus 18. csütörtök, a Hungária Kupa 2. napján
Selejtezõ rajt: 15:00
Döntõ rajt: 17:00

HELYSZÍN: Mórahalom, Kossuth Park

NEVEZÉS: Nevezni a Hungária Kupa első két napján a normál verseny célterületén és a 
verseny napján a helyszínen lehet,   név,  egyesület  és SI dugóka számának 
megadásával. Korhatártól függetlenül bárki nevezhet a versenyen!

NEVEZÉSI DÍJ: 500Ft

TÉRKÉP: Méretarány: 1: 750, alapszintköz: 1m
A térképen a pontok kódjait is feltüntetjük a karikák mellé.

KATEGÓRIÁK: Férfi, Női (15-49 éves korig, 1962-1996 között születettek)
Férfi,  Női  gyerek-szenior  (14  éves  korig  és  50  év  felett,  1961-ben  vagy 
korábban valamint 1997-ben vagy később születettek)

PÁLYAADATOK 
(TERVEZETT):

Selejtező Döntő

Férfi (A, B, C, D): 500 m / 12 ep. Férfi: 500 m / 11 ep.

Női (A, B, C, D): 450 m /11 ep. Női: 450 m / 11 ep.

LEBONYOLÍTÁS: A versenyen selejtező és döntő futamból áll. Az egyes selejtező csoportokba a 
nevezéskor  sorsoljuk  a  versenyzőket.  Selejtezőben  rajtidőt  senki  sem kap, 
mindenki maga határozhatja meg az indulási idejét („start dobozos indítás”), 
azzal a két megkötéssel, hogy a rajtidőnek 15:00 és 16:30 közé kell esnie és 
két  azonos  selejtező  csoportban  induló  versenyző  között  legalább  fél  perc 
különbség kell legyen.
Az  egyes  selejtező  csoportoknál  a  férfi,  női  kategóriából  a  legjobb  5-5 
(összesen 20-20), a gyerek-szenior kategóriákból a legjobb 3-3 (összesen 12-
12) futó kerül a döntőbe.
A döntők után minden selejtezőn induló, de döntőbe nem jutó versenyzőnek 
lehetősége  lesz  versenyen  kívül  lefutni  ezeket  a  pályákat  is.  (Idejüket 
természetesen nekik is mérjük majd)
A versenyt SI rendszerrel rendezzük, 15×15 cm -es kisbójákkal.

CSALIPONT: A  pályák  pontjain  kívül  is  lesznek  elhelyezve  csali  pontok,  hogy  még 
izgalmasabbá  tegyük  a  versenyzést,  de  ajánljuk  mindenkinek  a  fokozott 
kódellenőrzést!

DÍJAZÁS: A 4 kategória első 3 helyezettje tiszteletdíj és oklevél díjazásban részesül.
Az eredményhirdetést a Hungária Kupa 2. napi eredményhirdetésével együtt 
tartjuk.


