Püspökerdei futás 2011. április 19.
FELHÍVÁS

Az oldalon lévı információkat rendszeresen frissítjük, látogass vissza késıbb is!
Elektronikus elérhetıség: szese.szeportal.hu
A 20 éves hagyomány folytatódik! 2011. április 19-én újra elrajtol a Püspökerdei futás mezınye a MosoniDuna partjáról.
Táv: 5,6 km (egy „klasszikus” nagy Püspökerdı-kör)
Rajt és cél: az egyetemi kollégium mögött, a Mosoni-Duna töltésén
Idıpont: 2010. április 19., kedd, 15.00
A verseny az egyetem hagyományos futóversenye, ugyanakkor a részvétel lehetısége a külsı érdeklıdık
számára is adott. A szintidın belüli eredménnyel a Széchenyi István Egyetem hallgatói a ts03 (aerob
állóképesség) testnevelés félévet szerezhetnek. Ennek elfogadásához a szintidı a fiúknak 30 perc, lányoknak 38
perc.
Forgatókönyv (április 19., kedd)
10.00-14.30:
helyszíni regisztráció az edzıcsarnok (kiscsarnok) mellett
15.00:
rajt
15.45:
eredményhirdetés (helyszín: a rajt/célkapu melletti terület):
nıi kategória,férfi kategória, legsportosabb tanszék verseny
Nevezési díj: külön nevezési díj nincs
Az egyetemi sportpártolói kártya egyetemi oktatók, munkatársak és hallgatók számára a SZE Napok összes
rendezvénye esetében tartalmazza a versenyen való részvétel díját. A kártya a kiscsarnok portáján és az egyetemi
csarnok 2. emeletén található kardio-teremnél is kapható, egy tanévre vonatkozó díja hallgatóknak 2000 Ft,
oktatóknak 3000 Ft, azonban ezzel a teljes tanév idıtartama alatt igénybe vehetık az egyetemi
sportlétesítmények (pl. csónak bérelhetı, konditerem használható, stb.). Az oktatók sportpártolói kártyát a
Testnevelési és Sportközpont titkárságán, Horváthné Lendvay Zsuzsannánál vehetik át.
Mire lehet számítani?
- chipes idımérés (elıször a verseny történetében!)
- több száz futó (hallgatók, oktatók)
- értékes díjak (férfi és nıi 1-3. helyezett érem, 1-6 helyezett egyéb díjazás)
- testnevelés-félév teljesítésének lehetısége
- a Legsportosabb Tanszék címért folyó verseny eredményhirdetése
- interneten utólagosan elérhetı eredménylista
- rengeteg fénykép, köztük minden futóról befutókép (internetrıl letölthetı)
A rendezvényt az idıjárási viszonyoktól függetlenül (esı esetén is) megtartjuk!
Fontos tudnivalók:
- a rajtszámot a mellkason, jól láthatóan kell elhelyezni
- a regisztráció (és a rajtszám átvétele) a verseny elıtt történik
- a nevezéseket a rajt elıtt fél órával (14:30-kor) lezárjuk!!!
A chipes idımérésrıl
A Püspökerdei futás történetében elıször elektronikus idımérı rendszert alkalmazunk. Az idımérést az AgniTech Kft végzi. A versenyidıt minden futó esetében a rajtszámokba integrált chipekkel mérjük. (A
technológiáról bıvebben lásd: www.agni-timing.hu.) A rajtszámokat a befutó után kérjük átadni a szervezıknek.

Ami miatt feltétlenül szükséges a rajtszám viselése:
- Aki nem viseli a rajtszámot, annak nem lesz célideje!
- Csak a rajtszámmal futókat rangsoroljuk, ık kerülnek csak fel az eredménylistára!
- Csak a rajtszámmal futóknak fogadható el a testnevelés félév!
Felhívjuk minden érdeklıdı figyelmét, hogy idıben érkezzen a helyszínre! Késve érkezık számára nem
tudjuk garantálni a rajtszám idıben történı kiosztását és a regisztrálást!
Regisztrálni a következı módokon lehet:
- az interneten http://szese.szeportal.hu) 2010. április 12-tıl (Ugye Ön is ezt a módot választja?)
- valamint a verseny napján 10.00-tól a helyszínen.
A helyszíni regisztrációt a rajt elıtt fél órával, 14.30-kor lezárjuk!!!
Rajtszámok átvétele:
A verseny napján a helyszínen 10:00-tól 14:30-ig.
Eredményes felkészülést kívánunk mindenkinek!
A versenyen minden induló saját felelısségére vesz részt!
További információ a Testnevelési és Sportközpont titkárságán kérhetı!
(Az egyetemi csarnok II. emeletén.)

