A 29. Bosch SZARVASŰZŐK keretében megrendezésre kerülő

MAGYAR EGYETEMI - FŐISKOLAI ORSZÁGOS
VÁLTÓFUTÓ BAJNOKSÁG
(MEFOB)

VERSENYKIÍRÁSA
2019. április 6.

29. Bosch Szarvasűzők
Országos váltófutóverseny
Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Váltófutó Bajnokság (Váltófutó MEFOB)

Versenykiírás
Verseny időpontja: 2019. április 6. (szombat)

Helyszín: Eger – Miskolc

Rajt: Eger, Dobó tér 10:00

Cél: Miskolci Egyetem, Sportközpont

Útvonal: 82 km, 12 különböző hosszúságú és nehézségű szakasz (az útvonal a Bükki Nemzeti
Parkon keresztül halad)
Eger – Felsőtárkány – Bükkzsérci elágazás – Hór-völgyi elágazás – Megyehatár – Répáshutai
elágazás – Rejtek – Bánya-hegy – Bánkút – Szentlélek – Őskohó – Miskolc, Hősök tere –
Miskolc-Egyetemváros

Szakasz neve

12 fős

km

5 fős

km

1.

Eger

Női

5,0

1. futó

5,0

2.

Felsőtárkány – Bükkzsérci elágazás

Férfi

6,6

2. futó

16,9

3.
4.
5.

Bükkzsérci elágazás – Hór völgyi elágazás
Hór völgyi elágazás – Megyehatár
Megyehatár – Répáshutai elágazás

Női
Férfi
Férfi

4,6
5,7
10,7

3. futó

23,6

6.
7.
8.

Répáshutai elágazás – Rejtek
Rejtek – Bánya-hegyi elágazás
Bánya-hegyi elágazás – Bánkút

Női
Férfi
Férfi

3,8
9,1
9,1

4. futó

23,8

9. Bánkút – Szentlélek
10. Szentlélek – Ómassa
11. Miskolc

Férfi
Férfi
Női

5,3
9,4
6,4

5. futó

6,4

12. Miskolc

Férfi

6,4

–
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Kategóriák:
1. Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Váltófutó Bajnokság (MEFOB):
Minimum 8, maximum 12 fős csapatok. Csapatonként legalább 3 nő részvétele kötelező.
A csapat minden tagja ugyanannak a felsőoktatási intézménynek aktív vagy passzív
hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali vagy levelező tagozatos hallgatója, vagy a
nevező intézményben szerzett végbizonyítványuk kelte a versenyt megelőző naptári év
(2018).
A Váltófutó MEFOB-ot a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség megbízásából, a
Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség szakmai támogatásával szervezi a Miskolci
Egyetemi Atlétikai és Futball Club.
2. Egyetemi oktatói/dolgozói/hallgatói vegyes csapatok:
Minimum 8, maximum 12 fős csapatok. Csapatonként legalább 3 nő részvétele kötelező.
Azok az egyetemi-főiskolai csapatok indulhatnak ebben a kategóriában, amelyek tagjai
különböző felsőoktatási intézményekben tanuló nappali vagy levelező tagozatos hallgatók
és azok a csapatok, amelyek tagjai között szerepelnek egyetemi-főiskolai oktatók, vagy
dolgozók is, függetlenül attól, hogy a csapattagok egy vagy több felsőoktatási intézményhez
köthetőek-e.
3. Open kategória:
Minimum 8, maximum 12 fős csapatok. Csapatonként legalább 3 nő részvétele kötelező.
Ebben a kategóriában bárki indulhat.
4. 5 fős csapatok kategória:
Minimum 4, maximum 5 fős csapatok. Csapatonként legalább 1 nő részvétele kötelező.
Ebben a kategóriában bárki indulhat.

Nevezési határidő: 2019. március 17. (vasárnap éjfél)
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Nevezési díjak:
MEFOB kategória:
Kedvezményes nevezési díj pénteki kollégiumi szállás nélkül: 35.000 Ft/csapat
A Miskolci Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem MEFOB csapatai részére 50%-os
kedvezményt biztosítunk a nevezési díjból.
Egyetemi oktatói/dolgozói/hallgatói vegyes csapatok kategória:
Nevezési díj pénteki kollégiumi szállás nélkül: 48.000 Ft/csapat
Open kategória:
Nevezési díj pénteki kollégiumi szállás nélkül: 48.000 Ft/csapat
5 fős csapatok kategória:
Nevezési díj pénteki kollégiumi szállás nélkül: 25.000 Ft/csapat
Amennyiben a csapat minden tagja nappali tagozatos diák, a kedvezményes, szállás nélküli
nevezési díj 20.000 Ft/csapat.
Figyelem! A verseny előtti regisztráció során bemutatott diákigazolvány fejében kerül
visszafizetésre a kedvezmény!
A nevezési díj befizetése az alábbi módokon történhet:
•

banki átutalással a 18203064-06016066-40010088 (FHB Bank) számlaszámra
(közleményben kérjük feltüntetni a csapat nevét!)
o Kedvezményezett neve: Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club

•

illetve személyesen a versenykiírás végén feltüntetett címen

A versenyre történő jelentkezés kizárólag a jelzett időszakon belül lehetséges. A jelentkezés
akkor válik érvényes nevezéssé, ha a megfelelő nevezési díj a megadott számlára beérkezik.
Nevezési díj magában foglalja:
•

minden csapattag részére Szarvasűzős emlékbögre

•

verseny utáni tészta party a Miskolci Egyetem menzáján
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•

rajtszám, biztostű

•

frissítés a váltópontokon

•

buszos szállítás Egerből a váltópontokra, majd a Miskolci Egyetemre

•

chipes időmérés

•

péntek estére kollégiumi szállás (amennyiben ezt az opciót választották)

•

szombat estére tömegszállás

•

technikai pólót az 5 fős csapatok részére

Nevezés lemondása:
A nevezést kizárólag e-mailben (szarvasuzok@gmail.com) lehet lemondani, 2019. március 18.
12.00 óráig. Ebben az esetben a nevezési díjat visszautaljuk, de levonunk belőle 1.000 Ft
kezelési költséget. 2019. március 18. 12.00 óra utáni nevezés lemondás esetén a nevezési díjat
nem áll módunkban visszafizetni.
Szállás:
Péntek este Egerben az alábbi kollégiumokban biztosítunk szállást:
•

Neumann János Középiskola és Kollégium (Pozsonyi Ifjúsági és Diákszálló és Mátyás
Ifjúsági és Diákszálló)

A kedvezményes szállás ár érdekében ágynemű nélkül biztosítunk kollégiumi szállást péntek
estére, Egerben. Díja: 2000 Ft/Fő/éjszaka + IFA (450 Ft)
Szombat estére pedig tornatermi tömegszállást biztosítunk mindenki számára a Miskolci
Egyetemen.
Így hálózsákot, párnát és polifoamot mindenki hozzon magával!
Díjazás:
•

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Váltófutó Bajnokság 1. helyezett: Szarvasűzős
váza, érem és egyéb tárgyjutalmakban részesül. A győztes 1 évig viseli a Magyar
Egyetemi - Főiskolai Országos Váltófutó Bajnok címet. 2-3. helyezett érem és egyéb
tárgyjutalmakban részesül
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•

Open kategória: 1. helyezett Szarvasűzős váza, érem és egyéb tárgyjutalmakban
részesül; 2-3. helyezett érem és egyéb tárgyjutalmakban részesül

•

Vegyes kategória: 1. helyezett Szarvasűzős váza, érem és egyéb tárgyjutalmakban
részesül; 2-3. helyezett érem és egyéb tárgyjutalmakban részesül (kevés jelentkező
esetén csak az első helyezett csapat kerül díjazásra)

•

5 fős csapatok: 1. helyezett Szarvasűzős váza, érem és egyéb tárgyjutalmakban részesül;
2-3. helyezett érem és egyéb tárgyjutalmakban részesül

Az Abszolút győztes egy évig viseli a „Bükk-fennsík legfürgébb futói”címet.
Továbbá minden szakaszon a 12 fős csapatverseny (MEFOB és Open) leggyorsabb futóiból
összeállítunk egy Dream Team-et, akik értékes tárgyjutalomban részesülnek!
Fontos tudnivalók:
A 28. Bosch Szarvasűzők pontos és végleges szabályait tartalmazó Tájékoztató füzetet a
verseny előtt 2 héttel minden résztvevő csapat vezetőjéhez a megadott címre elektronikus úton
eljuttatjuk.
A versenyen chipes időmérés lesz. Az időmérést az Agni Timing végzi.
A versenykiírás mellékletét képezi a Versenyszabályzat és a Verseny útvonala dokumentumok.
A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) Elnökség döntése értelmében
valamennyi MEFS rendezvény (Váltófutó MEFOB, vagyis az 1-es kategória) automatikusan
csatlakozik a SportPont programhoz. Ennek keretében a regisztráció alkalmával az alábbi
adatok kerülnek rögzítésre: név, intézmény, NEPTUN kód, születési dátum. A rendező fenti
adatokat a versenyt követően átadja a MEFS-nek.
Szervező: Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club
Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: 20/396-9349 (Veres Zsófia)
E-mail: szarvasuzok@gmail.com
Bővebb információ: www.szarvasuzok.hu, www.facebook.com/szarvasuzok

A változtatás jogát a Szervezőbizottság fenntartja!
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