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2014.07.31.-08.03.
Halberstadt/Németország/

Rendező

VfB Germania Halberstadt

Verseny helyszíne

Friedensstadion Halberstadt,
Halberstädter Friedensstadion (Halberstadti Béke Stadion)
Spiegelsbergenweg 79
38820 Halberstadt

Nevezés

Andreas Hähner, 67489 Kirrweiler, Hauptstraße 49.
Tel.:+ 49 6321 48 72 71, mobil: +49 1577 397 55 32
reasner@freenet.de
Csak a Nevezési lapon/Meldebogen/ lehetséges!!

Nevezési határidő

2014.05.30. A határidő után nem fogadunk el nevezést!
A levelezési címet feltétlenül meg kell adni!

Nevezési díj

Lásd a Nevezési lapot/Meldebogen/
(a jelentkezésnél nincs készpénz elfogadás)

Díjazás

Minden résztvevő emléklapot kap. A versenyszámok első három
helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.
A kiemelkedő eredményeket különdíjazásban részesítjük.

Versenyszerek

A helyszínen biztosítva lesznek. Saját sportszer használata
hitelesítés után megengedett.

Szállás

A rendező közvetlenül a verseny helyszíne mellett két „Olimpiai
Faluban” 190 főnek tud szálláshelyet biztosítani. Mindenkit
kérünk a Házirend betartására! Ár: 35€/éj reggelivel.
Lásd Regisztrációs lap /Zimmerbuchung-Olympisches Dorf/

Felelősség

A verseny rendezője semmiféle felelősséget nem vállal
a személyeket és magántulajdont érintő károkért
különösen nem vállal felelősséget sérülésekért,vagyoni
károkért és lopási károkért. Azok a résztvevők, akik Németország
színeiben versenyeznek a DOSB(Német Olimpiai Sportbizottság)hoz
tartozó sportegyesületi tagnak kell lenni.

Kedves Sporttársak!
Immáron ötödik alkalommal adhat otthont Németország az LSW Speciális Dobó Európa-bajnokságnak.
Nagy örömömre szolgál, hogy az LSW Sportegyesület elnökeként és mint egyik főszervezőként
köszönthetem az érdeklődőket. Az Európa-bajnokságnak egy tavaly felújított stadion ad helyet.
A stadion 3000 néző befogadására képes és 800 fedett ülőhellyel is rendelkezik. A három
verseny nap alatt nagy számú nézőközönségre számítunk. Továbbá a stadion közvetlen
szomszédságában egy „Olimpiai Falu” helyezkedik el, amely két részből áll, az egyik 150
ággyal, a másik 40 ággyal várja a versenyzőket és kísérőiket. Péntek este látványos
tűzijátékkal várjuk a vendégeket, szombaton pedig egy nagy sörsátorban 150 liter ingyen sört
és nyárson sült húst kínálunk a versenyzőknek.
Fontos figyelmeztetések és információk olvashatók itt, amikre feltétlenül ügyelni kell
1, A nevezésnek 2014. május 30-ig meg kell érkeznie
2, Az összes díjnak(nevezési, szállásfoglalási, póló ára) 2014. május 30-ig a megadott
számlaszámra meg kell érkeznie.
3, FONTOS! Május 30. után NINCS UTÓNEVEZÉS. Senkivel nem teszünk kivételt! A rendező egy
brosúrát fog kiadni, amiben a versenyzők neve és rajtszáma fog szerepelni.
4, A német versenyzőknek nemzeti válogatott felsőben és fekete sportnadrágban kell
megjelenniük. Más öltözet viselése a versenyből való kizáráshoz vezet.
5, Az első ötven nevező(német) a nemzeti válogatott felsőt ingyen kapja.
6, Közvetlenül a stadion mellett 190 főnek áll rendelkezésre szálláshely(Olimpiai Falu 1- 2).
Az időben jelentkezőknek jó esélyük van arra, hogy szállást tudjanak foglalni. Három
további hotel található egy kissé távolabb, ahonnan buszjáratokkal érhető el a stadion.
7, Az EB csütörtökön (2014.07.31.) 20.00 órakor Megnyitó ünnepséggel kezdődik, a regisztráció
12.00 órától 23.30-ig a FRIEDENSSTADIONBAN (BÉKE STADION) történik, ahol mindenki megkapja
az akkreditációs kártyáját, szobaszámát, időrendet, rajtszámát és az ajándékát. Ezután a
regisztráció lezárul. Péntek reggel már nem lesz lehetőség regisztrálni a versenyre, így a
versenyzés zökkenőmentesen kezdődhet. Itt kérjük a megértéseteket az időpont csúszások
elkerülése érdekében.
8, Péntek és szombat este látványos szórakoztató programot tervezünk mindenki számára.
9, A nevezések várhatóan magas száma miatt a versenyzők létszámát 250 főben maximalizáltuk,
a helyi adottságok figyelembevételével a versenyszámok időpontjának tervezése miatt.
Kérjük, hogy vegyétek figyelembe az időben beérkezett nevezéseket fogjuk előnyben
részesíteni.
10, A verseny rendezője nyilvános pályázatot nyújtott be az EB2014 szervezésének anyagi
fedezetének támogatására. A pályázat elbírálásáig nincs lehetőség az összeg nyilvánosságra
hozatalára. A kedvező döntés esetén ez atlétikai szakosztály egy költségvetési elszámolást
tesz fel az Internetre. Ha elegendő pályázati pénz érkezik, lehetőség nyílik arra, hogy a
sportolók javára fordítsák ezt a pénzt.
Mindenkinek jó és balesetmentes utat és élményekben gazdag részvételt kívánunk az EB alatt.
Őszinte üdvözlettel a szervezők nevében:
Andreas Hähner
LSW Speciális Sportok Egyesületének Elnöke
//A nevezési lap és a szállásigénylő lap kitöltésében a következő e-mail címen lehet magyarul
segítséget kérni: szenior.meszaros@freemail.hu Mészáros Róbert//

