37. LIDL BALATON – ÁTÚSZÁS
DPSE kedvezménnyel!
Kedves Munkatársaim!
Kedves Sportbarátaim!
Tájékoztatlak Benneteket, hogy a 37. LIDL Balaton – Átúszás
2019. június 29-én kerül megrendezésre.
(esetleges pótnapok: 2019.06.30., 07.06,07,13,14,20,21.)
A vállalkozó kedvű Munkatársaknak / Sporttársaknak és családjuknak lehetőség nyílik
nevezni a jelentős sporteseményre.
Rajthelyszín: Révfülöp, Halász u. 7. (A kikötő melletti labdarúgópálya)
Cél: Balatonboglár, Platán Strand
Úszótáv: 5200 m

Nevezési díjak:
Előnevezés: 2019.06.27-ig
Kizárólag online lehetséges az alábbi linkre kattintva:
https://www.balaton-atuszas.hu/elerhetoseg/
30 napnál nem régebbi orvosi igazolás szükséges a kinyomtatott
visszaigazoláson!
Alapnevezési díj:

8.500 Ft

14 év alatti:

6.500 Ft

Spuri Aranykártyás:

6.500 Ft

(Orvosi igazolás hiányában a nevezési díj 10.000 Ft, a helyszínen beszerezhető az
orvosi sátorban)
Helyszíni nevezés: 2019.06.29-én 7,00-11,45 között Révfülöp Nevezési Központban!
( A labdarúgópályán elhelyezett sátrakban)
Orvosi igazolás kiállítására lehetőség van a helyszínen felállított orvosi
sátrakban!
Nevezési díj:

10.000 Ft

Rajtolás időtartama: 7,30 – 12,00 között, beérkezés legkésőbb 16,00-ig.
Az időjárás változása következtében az időtartam módosulhat!

-

Öltöző, ruhatár, csomagmegőrzés (kivéve értékmegőrzés), átszállítás (kivéve kerékpár)
biztosított.

-

Frissítő víz, szőlőcukor fogyasztható a táv alatt. A célba érkezők részére beérkező
csomag kerül átadásra a támogatók ajándékaival.

Időmérés: Karszalagon elhelyezett chip segítségével történik.
Eredmény: Az eredmény lista a honlapra kerül fel, folyamatos frissítéssel.
Kapcsolat: Nevezéssel, regisztrációval kapcsolatos kérdések és ügyintézés:
e-mail: balatonnevezes@futanet.hu
Tel: (06 1) 220 8211
Mobil: (06 20) 965 1966
Szponzoráló, kiállítók: sales@futanet.hu
Facebook oldal: http://www.facebook.com/balatonatuszas

18 év alatti jelentkezők szülő, illetve gondviselő hozzájárulásával vehetnek részt! 14 év
alatti gyermekek szülő, illetve gondviselő kíséretében indulhatnak, kivételt képez az
úszás, illetve vízilabda sportágak igazolt versenyzői.

DPSE-tagok figyelem!
Részetekre az egyesület kedvezményt biztosít, - felnőtteknek 4000 Ft,
gyermekeknek 3000 Ft mértékben. Mi szükséges ehhez? A nevezéseteket egyénileg
kell intéznetek, a befizetésről kérjetek számlát az SE részére (DPSE, 7621 Pécs,
Jókai u. 10.), s azt adjátok le körzeti sportvezetőtöknek, akiknek részvételi
szándékotokat is szíveskedjetek előzetesen jelezni.
Minden kedves résztvevő DPSE tagunknak, kollégánknak és családtagjaiknak
kellemes időtöltést kívánunk!

Üdvözlettel:
Pusztai Csaba
Elnökségi tag

