37. PÉCS – HARKÁNY ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY
2021. október 24., vasárnap, 11.00
Kedves Sporttársak!
A korábbi évektől eltérően idén május közepén kerül megrendezésre a Pécs-Harkány országúti futóverseny, melyen – hosszú évek hagyománya szerint – sportegyesületünk is képviselteti
magát. Örömmel vennénk, ha a korábbi évek indulói mellett új indulók is teljesítenék a távot akár egyéniben, akár váltó tagjaként.
A határidő rövidsége miatt kérem, hogy mielőbb jelentkezzetek a DPSE-nél, hogy még
a kedvezőbb áron tudjuk rendezni a nevezési díjat. Felhívom a figyelmet, hogy az esetlegesen később nevező indulók esetében a kedvezményes és a normál nevezési díj költség különbözete az indulót terheli.
-

KIÍRÁS:
https://pvsk.hu/szakosztaly/atletika-szakosztaly/dokumentumok/a-37-pecs-harkanyfutoverseny-versenykiirasa-2021/
Itt a sporteseménnyel kapcsolatos minden információt megtaláltok.

-

NEVEZÉSI LAP:
http://dpse.hu/2021/05/20211024_pecs-harkany-futas_nevezesi-lap.xls
Mivel idén is csoportosan jelentkezünk a rendezvényre, ezért nem szükséges egyéni
nevezési lapokat kitölteni! Viszont ennek az excel táblának a megfelelő kitöltése elengedhetetlen a sikeres nevezéshez!
Az „Egyesület” rovatban értelemszerűen egyesületünket (Dunántúli Postás SE) kell feltűntetni. Kérem, hogy a kitöltött excel táblát küldjétek ide:
Vegso.FerencGabor@posta.hu.

Plusz információ:
- Jelentkezési határidő 2021. október 8., péntek, persze aki már előbb is meg tudja
adni az adatokat, azoktól örömmel veszem…
- 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 csapatokat is – hasonlóan a korábbi évekhez.
- A nevezés költségeit sportegyesületünk állja, de idén is kauciós díjat alkalmazunk,
amelynek összege 3000 Ft, ezt a rajt előtt közvetlen a közös fotó készítése után adjuk
vissza akkor, ha a versenyző a tavalyi évben készített DPSE logóval ellátott futó pólót
viseli. Aki tavaly nem nevezett, számára készül póló. Kérem a jelentkezési lapon jelezzétek, hogy ha új versenyzőként indultok, illetve ha mégis kértek pólót. A kauciót Bódog Erikának legyetek kedvesek eljuttatni 7621 Pécs, Jókai út 10. Dunántúli Postás SE. Amennyiben lehetséges, a csapattagok egy utalványon küldjék meg a díjat. A nevezéseket, csak ezen díj befizetése után áll módunkban elfogadni.
- A vidéki résztvevőknek a versenyt megelőző napon (október 23-án) egy vacsorát biztosítunk, a helyszínről később tudok tájékoztatást adni a nevezések függvényében.
A COVID korlátozások miatt jelenleg szállást nem tudunk biztosítani a vidéki jelentkezőknek, de ha feloldják a korlátozásokat a szállás keresésben szívesen segítséget
adunk, a finanszírozás azonban önköltséges.
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

