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Palóc Kupa 2017
Nemzetközi műfalmászó verseny
Balassagyarmat, 2017. február 11.

VERSENYKIÍRÁS
Helyszín: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50, Mikszáth Kálmán Művelődési
Központ
Időpont: 2017. február 11. szombat, 10.00 óra
Rendező: Balassagyarmati Hegymászó Klub
Tervezett kategóriák:
- Női nyílt
- Férfi nyílt
- Serdülő lány (2000-2005 között születettek)
- Serdülő fiú (2000-2005 között születettek)
- Gyermek lány (2006 és utána születettek)
- Gyermek fiú (2006 és utána születettek)
-

A Női és Férfi nyílt, valamint a Serdülő lány és fiú kategória versenyei
előremászással, a Gyermek kategóriák versenyei felső biztosítással történnek.
Amennyiben egy kategóriában 3 főnél kevesebben neveznek, abban az esetben
kategória összevonás történik.

-

Lehetőség van arra is, hogy egy Gyermek vagy Serdülő kategóriában induló
versenyző másik kategóriában is induljon, de az csak a nemének megfelelő nyílt
(felnőtt) kategória lehet. Ez esetben a második kategóriára újabb nevezési díjat
kell fizetni.
(Előnevezésnél ezt külön fel kell tüntetni!)

Tervezett időrend:
- 8.30 - 09.30 ....... Nevezési díjak befizetése és helyszíni nevezés
- 9.30 ................... Megnyitó
- 9.40 - 10.00 ....... Technikai értekezlet
- 10.00-tól ............ Selejtezők
- A felnőtt kategóriák eredményhirdetésének várható időpontja 15.00 - 17.00 óra között.
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Díjazás: A győzteseknek serleg, oklevél, ajándéktárgyak, a dobogósoknak érem,
oklevél, tárgynyeremények.
Nevezési feltétel: érvényes balesetbiztosítás, kitöltött nevezési lap, befizetett nevezési
díj, amely kategóriánként 2.500 Ft minden kategóriában. Előnevezés esetén a
nevezési díj mindkét kategóriában 2.000 Ft. A nevezési díj magában foglal egy büfémenüt a helyszínen üzemelő büfében. A nevezési díjakat a verseny kezdete előtt, a
helyszínen lehet befizetni.
Előnevezni a kitöltött nevezési lap elküldésével 2017. február 9-én 18.00-ig lehet a
bgyhklub@gmail.com e-mail címre.
Kiskorúak nevezése csak szülői hozzájárulással vagy az egyesületi vezető
aláírásával érvényes!

Információ: Poldauf Ferenc
e-mail:

+36 (70) 385 1897
bgyhklub@gmail.com

Egyéb fontos tudnivalók: A verseny barátságos, versenyszabályzat mellékelve!
A verseny befejezése utáni kötetlen összejövetelre szeretettel várunk minden kedves
versenyzőt és nézőt!
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Mindenkinek sikeres versenyzést és jó szórakozást kíván a Rendezőség!

