FUTÓVERSENY A GYÓGYVIZEK VÖLGYÉBEN
Egerszalók – Demjén - Egerszólát
Versenykiírás
Időpont: 2015. 03. 14. 11:00
Helyszín: Egerszalók Faluház (Rajt, Cél)
Versenyközpont: Egerszalók, Faluház
A verseny célja:
A Gyógyvizek Völgyében fekvő Egerszalók, Demjén gyógyfürdőinek, látványosságinak és
bor kultúrájának bemutatása. Az egészséges életmódra történő figyelemfelhívás, versenyzési
lehetőség biztosítása a futás szerelmeseinek.
Rendező:
A Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület és az Egri Testedző Club (ETC).
Versenybíróság:
•
•
•
•

Elnök: Dr. Nagy Árpád
Versenyigazgató: Dr. Kiss Teodóra
Titkár: Szajkó Csaba
Útvonal biztosítása: Lajszner Attila

Útvonal:
Egerszalók Faluháztól indulva bel- és külterületi szilárd burkolatú utakon haladva érinti az
egerszalóki és demjéni gyógyfürdőket. A leghosszabb pályákban jelentősebb
szintemelkedéssel.
Futamok:
Családi futás és Gyermekverseny:(„A” futam)
Táv: 1600 m; Rajt 11:00
Kategória: Családok versenye (3 fő), Gyermekverseny ( 14 év alatt )

Hegymenet: („B” futam)
Táv: 7,5 km; Rajt 11:00
Kategória: Felnőtt, Ifjúsági, Szenior Férfi és Női

Kis maraton: („C” futam)
Táv: 16 km; Rajt: 11:00

Kategória: Felnőtt Férfi és Női, Szenior Férfi és Női

Kategóriák:
•
•
•

Felnőtt Férfi és Női (1995-1976)
Ifjúsági (18 év alatti indulók)
Szenior Férfi és Női kategória (1975 -)

A verseny résztvevői:
A versenyen bárki indulhat, aki a kiírásnak megfelelően a versenyre benevez.
Nevezési díjak:
"A" futam "B" futam "C" futam
2015. 02.22.-ig: 500 Ft/fő 1 500 Ft 2 500 Ft
2015. 03.05.-ig: 1 000 Ft/fő 2 500 Ft 3 500 Ft
Helyszínen:
2 000 Ft/fő 4 000 Ft 5 000 Ft

A nevezési díj tartalmazza:
A” futam esetében
•
•
•
•
•

biztosított útvonal
elektronikus időmérés
frissítés
ingyenes belépő a Benépesült Barlanglakások programhoz
a futam hivatalos pólóját, amelyet kizárólag a 2015. 03. 05-ig leadott és befizetett
nevezések esetében tudunk biztosítani.

„B” és „C” futam esetében
•
•
•
•
•
•
•

biztosított útvonal
elektronikus időmérés
frissítés
befutócsomag
ingyenes belépő a Benépesült Barlanglakások programhoz
kedvezményes fürdőbelépő
a verseny hivatalos pólóját, amelyet kizárólag a 2015. 03. 05-ig leadott és befizetett
nevezések esetében tudunk biztosítani.

Kedvezmény:
A Gyógyvizek Völgye településein élők részére a Családi „A” futamban való részvétel

egységesen 500 Ft/fő bármely időpontban való jelentkezéskor. A „B” és „C” futam esetén a
jelentkezési díjból 500 Ft/fő kedvezményt kapnak a nevezők, de a csak a 2015. 03. 05-ig
leadott nevezés és befizetés esetén tudunk pólót biztosítani. A kedvezmény a lakcímkártya
bemutatásával vehető igénybe.
Nevezés módja:
E-mailen: etc2001@freemail.hu e-mailes nevezés esetén kérjük megadni a versenyző nevét
születési dátumát, versenytávot, kategóriát, egyesület nevét, póló méretét. (nevezési lap innen
letölthető) Az e-mailen küldött nevezéseket 48 órán belül visszaigazoljuk, ha ez nem történik
meg, kérjük a nevezést megismételni. Az előnevezés abban az esetben érvényes, ha nevezési
díj a rendező egyesület számlájára az aktuális előnevezési határidő végéig átutalásra kerül!
Számlaszám: Egri Testedző Club, ERSTE BANK Zrt. 11994507-03403086 Személyesen: az
egerszalóki Faluházban 2015. február 15-március 13 között napközben 8-18 óra között a
nevezési lap kitöltésével és a jelentkezési díj befizetésével.
Információ:
Dr. Kiss Teodóra: +36 30 5294010
e-mail cím: etc2001@freemail.hu
web: www.egritc.hu
facebook: www.facebook.com/egritestedzoclub
Díjazás:
„A” futam:
az 1 – 3 helyezett család érem és tárgyjutalomban részesül.
„B” és „C” Futam:
Az Abszolút férfi és női 1 – 3 helyezettek különdíjait a Gyógyvizek Völgyében található
színvonalas szállodák, panziók és apartman házak biztosítják. A különdíjak 2 személyes, 3
nap két éjszakát magában foglaló kikapcsolódást biztosítanak a nyertes részére a díjat
felajánló szálláshelyen. Mindkét futam esetében a korosztályos győztesek és helyezettek érem
és értékes tárgyjutalomban részesülnek.
5 fő nevezés alatt a rendezőség a kategória összevonás jogát fenntartja.
Egyéb tudnivalók:
A versenyen minden résztvevő saját felelősségére indul.
Nyereményeink
Az abszolút kategóriák győztesei és helyezettjei az alábbiakban felsorolt hotelek, apartmanok,
panziók által felajánlott 3 napos 2 éjszakás, 2 fő részére szóló szállás voucher díjazásban
fognak részesülni. A különböző díjak pontos tartalmáról a jelentkezéskor lehet érdeklődni.

