
 

 

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 

 

VERSENYSOROZAT CÉLJA: 

A három versenybıl álló sorozat célja az ıszi „holtszezon” kitöltése, versenylehetıség 

biztosítása a serdülı és ifjúsági korú atléták számára. Továbbá a gyermek futamok - 

reményeink szerint - lehetıséget biztosítanak új tehetségek kiválasztására. 

RENDEZİK: 

Sportélmény Alapítvány és a Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 

VERSENYSZABÁLYOK: 

Az értékelés négy kategóriában, nemenként történik. Versenyhelyszínenként a futamok elsı 

tíz helyezettje pontot (10-1) kap, a végsı rangsor a három verseny során szerzett 

összpontszám alapján kerül megállapításra. Az összetett eredményben minden pontot szerzett 

versenyzıt figyelembe veszünk, nem feltétlenül szükséges mindhárom versenyen indulni. 

NEVEZÉS: 

Minden futamra a verseny helyszínén, a rajthelynél lehet nevezni. A nevezés a versenyszám 

rajtja elıtt 10 perccel befejezıdik. Nevezési díj nincs! 

KORCSOPORTOK: 

Gyermek: 1996-97; Serdülı 1993-95; Ifjúsági 91-92; Abszolút 1991 elıtt születettek 

VERSENYSZÁMOK: 

A teljesítendı versenytávok helyszínenként változnak, melyeket a mellékelt idırendek 

tartalmaznak. A hıgyészi versenyen terepakadályok is nehezítik a versenyt. 

DÍJAZÁS: 

Mindhárom állomáson a kategóriák I-III. helyezett versenyzıi éremdíjazásban részesülnek. 

A versenysorozat végén – a három verseny alapján - a kategóriák  nemenkénti I-III. 

helyezettjei értékes tárgyjutalom díjazásban részesülnek.  



VERSENYHELYSZÍNEK ÉS IDİPONTOK: 

1. Hıgyész, Kastélypark                   

2008. október 21. kedd, 15 óra     

2. İcsény, Repülıtér 

2008. november 9. vasárnap, 10 óra       

3. Szekszárd, Városi Sportcsarnok 

2008. november 15. szombat, 10 óra 

ÖLTÖZÉS: 

A rendezıség öltözési lehetıséget minden helyszínen biztosít. Az öltözıben hagyott 

értékekért felelısséget nem vállal. 

BİVEBB INFORMÁCIÓ: 

 Scherer Tamás e-mail: scherer.tamas@sportelmeny.hu 

    tel: 06-20-455-3374 

 Csillag Balázs  e-mail: csillag.balazs@sportelmeny.hu 

    tel: 06-30-372-6775 

 

 
 

 

 
 

 

    



IDİRENDEK 
 
 
Hıgyész, Kastélypark 
2008. október 21. kedd 

 

15.00  gyermek lány    800 m 

15.10  gyermek fiú  1200 m 

15.25  serdülı lány  1200 m 

15.45  serdülı fiú  1800 m 

16.00  ifjúsági lány  2400 m 

16.20  ifjúsági fiú  3600 m 

16.45  abszolút nıi és férfi 6000 m 

 

 

 

İcsény, Repülıtér 
2008. november 9. vasárnap 

 

10.00  gyermek lány  1500 m 

10.15  gyermek fiú  2000 m 

10.30  serdülı lány  2000 m 

10.45  serdülı fiú  2500 m 

11.00  ifjúsági lány  2500 m 

11.20  ifjúsági fiú  6000 m 

11.50  abszolút nıi  6000 m 

11.50  abszolút férfi  10000 m 

 

Szekszárd, Városi Sportcsarnok 
2008. november 15. szombat 

 

10.00  gyermek lány  1200 m 

10.10  gyermek fiú  1600 m 

10.25  serdülı lány  1600 m 

10.45  serdülı fiú  2400 m 

11.00  ifjúsági lány  3600 m 

11.20  ifjúsági fiú  4000 m 

11.45  abszolút nıi és férfi 4000 m 

   


