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Kedves Sporttársak! 

 
Idén is március első hétvégéjén kerül megrendezésre a  
Pécs-Harkány országúti futóverseny, melyen - hosszú évek hagyománya szerint - sportegyesületünk is 
képviselteti magát. Várjuk mielőbbi jelentkezéseteket, hogy szeretnétek a mi támogatásunkkal indulni ez 
ezen a szuper futó versenyen. Örömmel vennénk, ha a korábbi évek indulói mellett új indulók is teljesítenék 
a távot - akár egyéniben, akár váltó tagjaként. 
 
A március 5-i versenykiírást (ebben minden, sporteseménnyel kapcsolatos információt megtaláltok), és a 
nevezéshez szükséges excel táblát itt a honlapunkon is megtalálod. Mivel idén is csoportosan jelentkezünk 
a rendezvényre ezért nem szükséges egyéni nevezési lapokat kitölteni viszont a tábla megfelelő  kitöltése 
elengedetlen a sikeres nevezéshez. 
 
Néhány plusz információ: 

- a nevezéseket, mint ahogy az elmúlt pár évben megszokhattátok idén is én intézem, kérem, hogy 
a kitöltött, Excel táblát küldjétek majd meg nekem (Vegso.FerencGabor@posta.hu). 
                - a „Sportegyesület” rovatban értelemszerűen egyesületünket (Dunántúli Postás SE) kell 
feltűntetni; 
         - 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.) 

- ha egy-egy körzetben nem lenne teljes a váltó (csak 1-2 induló van), kérem, jelezzétek, mert 
összetudunk állítani vegyes csapato(kat) is – hasonlóan a korábbi évekhez, 
- a nevezés költségeit sportegyesületünk állja, de idén is kauciós díjat szedünk be, amelynek 
összege 3000 Ft, 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. Az új versenyzők a kaucióból csak 
1000 Ft-ot kapnak vissza, akik pedig korábban már kaptak DPSE technikai pólót (de 
ismételten kérnek) továbbá AKIK A RAJT ELŐTTI FOTÓZÁSON NEM VESZNEK RÉSZT 
azoknak nem jár vissza a kaucióból! A visszajáró kauciót a célba érkezés után adjuk vissza. A 
nevezéseket, csak ezen díj befizetése után áll módunkban elfogadni. A kauciót Bódog Erikának 
legyetek kedvesek eljuttatni 7621 Pécs, Jókai út 10. Dunántúli Postás SE, vagy nekem 
személyesen. Amennyiben lehetséges, a csapattagok egy utalványon küldjék meg a díjat. 
- a jelentkezési határidő 2023. február 20, hétfő, persze aki már előbb is meg tudja adni az 
adatokat, azoktól örömmel veszem …, 
- a vidéki résztvevőknek a versenyt megelőző napon (március 4-én) egy vacsorát biztosítunk, a 
helyszínről később tudok tájékoztatást adni a nevezések függvényében. 
 
Szállást nem tudunk biztosítani a vidéki jelentkezőknek, de a szállás keresésben szívesen 
segítséget adunk, a finanszírozás azonban önköltséges. Utazási költség térítése a körzeti 
sportvezetők hatásköre ez ügyben keressétek Őket, de egy helyről történő érkezés 
támogatásánál elvárt a telekocsis utazás.  
 

Ne feledjétek, akik a futást követően szeretnének egyet fürödni, megtehetik, hisz a rajtszám egyben belépő 
is a gyógyfürdő területére.  
 
A hivatalos versenykiírás elérhető ITT. 
Amennyiben a fentieken túl kérdésetek merülne fel, keressetek, szívesen segítek. 
 
Eredményes felkészülést kívánok, üdvözlettel: 
 

Végső Ferenc Gábor 
Baranyai sportkörzet vezető 

+36307712469 
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