eXtremeMan 2/3 Maraton Nagyatád – versenykiírás

A verseny időpontja:
2014. július 26. rajt 20:30 óra

A verseny helye:
Nagyatád, Városi strand parkolója és a város utcái

A verseny távja:
2/3 maratoni táv, azaz 28 km
5 kör az eXtremeMan 5275m hosszú futópályáján (26,6 km),
amit egy 1200 m-es prológ előz meg, és egy 195m-es befutó zár

A verseny résztvevői:
1. mindenki, aki benevez a versenybe, és a nevezési díjat befizeti
2. mindenki, aki az eXtremeMan versenyt egyéniben teljesíti.
Náluk a maratoni futás első 5 körének időeredményét, és a hatodik kör befejező 1200m-nek
eredményét rögzítjük az Atom 100 versenysorozat eXtremeMan 2/3 Maraton Nagyatád
versenyének eredménylistáján.

Nevezés:
Előnevezés: kizárólag on-line, az ATOM 100 oldal nevezési felületén keresztül
Nevezési díj:
2014. június 1. előtti nevezések esetén 4500Ft
2014. július 20. előtti nevezések esetén 5500Ft
– mely nevezési díjakból -- saját sárga chip használata esetén 500Ft-ot visszaadunk a
helyszínen
A nevezési létszám maximalizált: az első 250 versenyző nevezését tudjuk fogadjuk.
Az előnevezések határideje: az első 250 versenyző nevezésének megérkezése,
vagy 2013. július 20. – ezt követően már csak helyszíni nevezésre lesz lehetőség.

Amennyiben a maximált nevezési létszámot az előnevezők megtöltik, úgy helyszíni nevezést
nem tudunk fogadni.
A nevezés érvényességének feltétele, hogy az on - line regisztrációt követően a nevezési díj is
befizetésre kerüljön.
A nevezési díjat a Nagyatádi Triatlon SE bankszámlaszámára kérjük utalni:
Bank neve: Somogy Takarék
Bankszámla: 67000014-11013800
Számlatulajdonos: Nagyatádi Triatlon és Szabadidő SE
IBAN: HU17 6700 0014 1101 3800 0000 0000
Swift kód: TAKBHUHB
Az átutalás közleményében a versenyző nevét és a "2/3 Maraton" jelzést kérnénk
feltüntetni:
Helyszíni nevezés: Nagyatád, Városi strand parkolója, az eXtremeMan Shop sátornál,
2014. július 26-án, 10:00-tól 18:00-ig
Helyszíni nevezés esetén a nevezési díj egységesen 8000Ft.
Rajtcsomag átvétel
Helyszín: Városi Strand parkolójában kialakított versenyközpontban
– Az eXtremeMan 2014 Nagyatád nevezési sátorában
2014. július 24-én és 25-én 9:00-12:00 és 15:00 – 19:00 óra között
- eXtremeMan Shop sátoránál
2014. július 26-án 10:00 – 19:00 óra között
Kérjük, hogy ha nem rendelkezel még saját (sárga) chippel, a rajtcsomag átvételéhez egy
1000Ft-os bankjegyet is hozz magaddal!
Ezt az 1000Ft-os bankjegyet a versenyre használatra kiadott fehér chipekért kauciós díjként
átvesszük, a verseny végén a fehér chipek leadásakor visszaadjuk.
A rajtcsomag tartalma:
- eXtremeMan 2/3 maraton feliratú karszalag٭
- időmérő chip٭٭
- egyéni (becenévvel ellátott) rajtszám, és annak viseléséhez szükséges gumi
٭A rajtcsomag átvételekor a versenyző egy eXtremeMan 2/3 maraton feliratú karszalagot is
kap, melyet viselve július 26-án térítésmentesen léphet be a Városi Strand területére,
használhatja annak medencéit, és a futóverseny résztvevői számára kijelölt öltözőjét.
A verseny után különösen hasznos lehet a meleg (thermál) medence és élményelemeinek
igénybe vétele: víz alatti massage, „bubble bath”, vízesés…
A versenyző a karszalag felmutatásával a versenyközpontban felépített „Athletes Garden”
bejáratánál egy étkezési jegyet és egy sörjegyet is kap,
mely július 26-én délután 16:00 – 24:00 között váltható be. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
٭٭A versenyen chipes időmérés lesz.
500Ft-ot visszaadunk a már befizetett nevezési díjból!
Ha:

1. a versenyzőnek saját, sárga chipje van, és ezt az on-line nevezése során jelzi is a szervezők
felé,
2. a sárga chipjét a Nevezési Irodán a rajtcsomag felvételekor a „chip scanner” beazonosította.
RAJT-CÉL:
Az eXtremeMan 2/3 maraton rajtja este 20:30-kor lesz tömegrajttal.
Tekintettel arra, hogy a futás egy triatlonverseny futópályán kerül megrendezésre, ahol a
versenyzők már 13 órája róják a kilométereket egy „prológgal” nyitjuk a 2/3 maraton
futóversenyt: a mezőny egy 1200 méter hosszú enyhe emelkedőt is tartalmazó bevezető után
csatlakozik be az eXtremeMan verseny futópályájába.
A futópálya elején elhelyezett chip szőnyegen való áthaladással indul a „körszámlálás”.
Az ötödik kör megtétele után már csak a jól megérdemelt ünneplés vár az indulókra az
eXtremeMan befutófolyosón (195m), melyet követően érmet akasztunk minden célbaért
futó nyakába!

A futópályáról:
A futópálya szintkülönbsége körönként 5m.
A futás forgalomtól zárt pályán, jó minőségű aszfalton, ill. műkövön van kijelölve.
Minden körön 4 frissítőállomás van, ahol a versenyzők frissítéséről a HIGH5 gondoskodik.
Egyéni frissítési lehetőség a Versenyközpontban kijelölt területen lehetséges, ahol minden
körben áthalad a versenyző.

Limitidő: 3 óra 30 perc, (pályazárás éjfélkor)

Eredményhirdetés:
Az ATOM 100 VERSENYSOROZAT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉN, PAKSON !!!
Értékelésre kerülő kategóriák:
az egyéni versenyben (nők és férfiak) az alábbi kategóriákban
Junior 19 és fiatalabbak 1994 és utána
Felnőtt 20-39 évesek 1974 – 1993
Szenior1 40-49 évesek 1964 – 1973
Szenior2 50-59 évesek 1954 – 1963
Veterán1 60-69 évesek 1944 – 1953
Veterán2 70 és idősebbek 1943 és előtte

A kategóriánkénti helyezettek a verseny támogatóinak tárgyjutalmait kapják emlékül.

