Várunk a Pécs – Harkány március 5-i országúti futóversenyre!
Kedves Sporttársak!
A korábbi évekhez hasonlóan idén márciusban is megrendezésre kerül a Pécs-Harkány országúti
futóverseny, melyen - hosszú évek hagyománya szerint - sportegyesületünk is képviselteti magát.
Idén is én intézem a DPSE nevezését a versenyre. A határidő rövidsége miatt kérem mielőbbi
válaszotokat a leendő részvételről, hogy még a kedvező áron tudjuk rendezni a nevezési
díjat. Örömmel vennénk, ha a korábbi évek résztvevői mellett új indulók is teljesítenék a távot - akár
egyéniben, akár váltó tagjaként.
A március 5-i versenykiírást (ebben minden, a sporteseménnyel kapcsolatos információt
megtaláltok), valamint az egyéni versenyzők, illetve a váltók nevezési lapját mellékelten küldöm.
Néhány plusz információ:
- a nevezésekhez kérem, hogy a kitöltött, aláírt nevezési lapokat küldjétek majd meg nekem
(Pécs 7646 Nyugat-Magyarországi Biztonsági osztály, Végső Ferenc Gábor)
- az egyéni nevezési lapon a „Sportegyesület” rovatban értelemszerűen egyesületünket
(Dunántúli Postás SE) kell feltüntetni;
- a váltó nevezési lapon:
- céges váltókkal nevezünk,
- a csapat elnevezésénél kérem vegyétek figyelembe, hogy az alábbi formai és
tartalmi elemeknek feleljen meg: DPSE / … (itt általában területi nevet adunk
meg (pl. Győr; Nagykanizsa; Pécs-Komló; stb.) / Magyar Posta
- ha egy-egy körzetben nem lenne teljes a váltó (csak 1-2 induló van), kérem jelezzétek, mert
össze tudunk állítani vegyes csapato(ka)t is – hasonlóan a korábbi évekhez,
- a nevezés költségeit sportegyesületünk állja,
- a jelentkezési határidő január 27-e, péntek, persze aki már előbb is meg tudja
adni az adatokat, azoktól örömmel veszem … ,
- a vidéki résztvevőknek a versenyt megelőző napon (március 4-én) igény esetén szállást
biztosítunk.
A verseny hagyományait abban is követjük, hogy a szombaton érkező résztvevők részére egy
vacsorát is adunk, melynek keretében technikai értekezletet tartunk.
Ne feledjétek, akik a futást követően szeretnének egyet fürödni, megtehetik, hisz a rajtszám egyben
belépő is a gyógyfürdő területére.
Amennyiben a fentieken túl kérdésetek merülne fel, keressetek, szívesen segítek.
Eredményes felkészülést kívánok, üdvözlettel:
Végső Ferenc Gábor
Baranyai sportkörzet vezető
+36307712469

