Sport XXI. Program
mezei verseny
Közép Dunántúli Régió
1. A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban/iskoláiban
sportoló gyermek korosztály számára.
2. A verseny helyszíne és ideje:

Nemesvámos, Baláca - Villa Romana
2019. október 26. (szombat) 10:00

3. A verseny rendezője:

VEDAC

4. A verseny támogatója:

Magyar Olimpiai Bizottság,
Magyar Atlétikai Szövetség
Magyar Nemzeti Múzeum, Villa Romana - Baláca

5. A versenybíróság:

Tölgyesi Előd régió felelős
elnök: Stiglic Edit
titkár: Császár Eszter

6. A verseny résztvevői: A régió szakosztályainak U11 (2009-2010) és U13 (2007-2008)
csapatai.
7. Versenyszámok, időrend:

10:00 U11 lányok és fiúk
10:20 U13 lányok
10:40 U13 fiúk

(2 kör) kb. 1600 m
(3kör) kb. 2400 m
(3kör) kb. 2400 m

8. Lebonyolítás: egyéni és csapatverseny. Az eredmények eldöntése:
U11:
2009/10 korosztályban helyezési sorrend alapján - nem megkötése nélkül legjobb 8 versenyző helyezési pontjának összege
U13:
2007/08 korosztályban helyezési sorrend alapján – maximum 4 fiú lehet – a
versenyzők legjobb 8 helyezési pontjainak összege.
A célba érkezést követően a gyermekek a helyezésüknek megfelelő
sorszámozott cédulával az egyesületük asztalánál regisztrálnak.
9. Nevezés módja, és nevezési határidő:
A versenyzők nevét, születési évvel, korosztályonként, nemenként a
verseny kezdete előtt 1 órával a mellékelt nevezési lapon olvashatóan
(1 lap egy korosztály) a versenyirodán kell leadni.
10. Díjazás: Minden induló matricát kap, az 1-3. helyezett egyéni és csapat tagok érmet
nyernek.
11. Egyéb: Az időrend tájékoztató jellegű. Szöges cipő használata nem megengedett!
Tölgyesi Előd
régió felelős

Megközelítés: Veszprém irányából elhagyva Nemesvámost Veszprémfajsz felé, kb. 500 méterre, bal kéz
felől jól látható a Villagazdaság területe.
GPS koordináták:

47°02'41.2"N
17°53'16.7"E

Parkolás:

a versenyhelyszínre autóval bejönni nem lehet, parkolási lehetőség a
versenyközponttól kb. 300 méterre, kijelölt parkolóhelyen. A parkolást polgárőr
segíti.

Bemelegítés: a kijelölt versenypályát bemelegítésre használni TILOS a pálya vonalvezetése
miatt!
Bemelegíteni a Villa körüli mezős területen, földúton, aszfaltos úton lehet.

Pályarajz:
1 kör: 800m

Tisztelt Edzők! Kedves Sportolók!

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Sport XXI. és a mezei Liga versenyt is
Nemesvámos, Baláca - Villa Romana területén rendezhetjük meg a Magyar Nemzeti Múzeum
támogatásával.
Ez egyben megtisztelő és egyben felelősség is!
A római kori villagazdaság romterülete közel két hektár, a kőépületekben Veszprém megye
római kori kőemlékeinek impozáns darabjai tekinthetők meg. A romkert parkszerűen kialakított.
A kétezer éves emlékek ingyenesen megtekinthetőek a versenyen résztvevőknek az épületekben
tárlatvezetők segítségével.

Kérünk mindenkit, hogy vigyázzon a feltárt múzeumi értékekre, a romkert épületmaradványai
közé ne menjen! (Ezeket körbekerítjük)

Köszönettel: Szervezők

Villa Romana információk:
https://www.facebook.com/balaca/
http://www.balaca.hu/

NEVEZÉSI LAP
Sport XXI. Program mezei verseny Közép Dunántúli Régió
2019. október 26. (szombat) Nemesvámos
Egyesület:
Csapat (U11/U13):
Név

Születési év

Helyezés

