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Rendezvény idıpont: 2015. április 12. 10:30

A rendezvény fıvédnöke: Pásztor Béla Veresegyház polgármestere

Rajt

10:30      800 m
11:00      10,5 km és a Félmaraton
11:10      2,5 és az 5 km
Helyszín

Veresegyház, Városközpont

Rendezık

Veresi Futókör

Veresiek Mozgásáért Egyesület
(bejegyzés alatt)

 

Versenyközpont, rajt-cél: Veresegyház, Városközpont

 

Rajtcsomag átvétel, Öltözı, Ruhatár, WC a versenyközpontban.

Figyelem! A ruhatárban értékmegırzést nem vállalunk!

Útvonal:

Az útvonal a városközpontból fog indulni és a város legszebb részeit fogja 
érinteni. Az útvonal a rendezvény honlapján kerül feltüntetésre.

Távok:

   Félmaraton (2×10,5 km)
   ¼ maraton (10,5 km)
   5 km (2×2,5 km)
   2,5 km
   800 m (nincs nevezés)
A 800 m-es táv kivételével minden célba érkezınek egyedi emlékérmet adunk. Ezen 
kívül korcsoportonként (külön nıi és külön férfi) az elsı 3 helyezettet 

díjazzuk.

Korcsoportok:

   14 év alatt (2001-ben és utána születettek)
   15 – 40 év között (2000 – 1975 között születettek)
   41 év felett (1974 és elıtte születettek)
A 800 m-es távon indulók közül a célba érés sorrendjében az elsı 5 óvodás és 
iskolás (külön-külön) korú versenyzıt oklevéllel és külön ajándékkal díjazzuk.

Elınevezés:

Határidı: 2015. április 5.
A verseny rendezıi szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevık 
számát korlátozzák, a nevezést hamarabb lezárják.

Frissítés:
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A futópályán kb. 5km-ként (az 5 km-es távon 2,5 km-nél) lesznek frissítı 
állomások (víz, ISO ital, banán, szılıcukor stb.) illetve a célban további 

frissítésre is lesz lehetıség.

Parkolás:

Legkésıbb a verseny elıtt 15 nappal a honlapra felkerül egy térkép, amely jelzi 
a rajt és célhelyet és a parkolási lehetıségeket.

Rajtcsomag átvétel:

A verseny napján a helyszínen 7 órától 10 óráig lehetséges. Ha a szervezı 
korábbi idıpontban is lehetıséget biztosít a rajtcsomag átvételére, akkor azt 

széles körben meghirdeti.

Nevezési információk:

Elınevezési határidı: 2015. április 5.
Versenyünkre Online nevezni csak a regisztrációt követıen tudsz majd! Ha már 
regisztráltál, akkor a felhasználói névvel és jelszóval belépve azonnal tudsz 

nevezni!

Korhatár:

A félmaraton egyéni versenyben 14 évesnél idısebbek, az 1/4 maraton (10,5 km) 
futáson pedig 10 évesnél idısebbek indulhatnak. A többi távon nincs korhatár.

Nevezési díjak:

     Határidık 800 m 2,5 km 5 km 10,5 km Félmaraton
2014.12.06-tól

     2015.01.31-ig ingyenes 1.000 Ft/fı 1.000 Ft/fı 2.000 Ft/fı
2.500 Ft/fı
2015.02.01-tıl

     2015.02.28-ig ingyenes 1.300 Ft/fı 1.300 Ft/fı 2.200 Ft/fı
3.000 Ft/fı
2015.03.01-tıl

     2015.04.05-ig ingyenes 1.500 Ft/fı 1.500 Ft/fı 2.500 Ft/fı
3.500 Ft/fı
2015.04.12-én,

     a helyszínen ingyenes 2.000 Ft/fı 2.000 Ft/fı 4.000 Ft/fı
5.000 Ft/fı
A megadott árak, bruttó árak és egy fıre vonatkoznak (ÁFA tartalom 21,26%). A  
fenti nevezési díjak a megadott határidıkig történı befizetés esetén 

érvényesek. Ha elıre beneveztél, de csak a helyszínen fizetsz, akkor a helyszíni
nevezési díjat kell kifizetned! A nevezés csak akkor érvényes, ha a nevezési 

díj megérkezett a szervezı számlájára. Érvényes nevezés esetében a versenyzıt 
rajtszámmal együtt feltüntetjük a honlapon elérhetı rajtlistán. A verseny 

rendezıi szervezési okok miatt a résztvevık számát korlátozhatják.

A nevezési díj befizetésérıl a versenyzık minden esetben számlát kapnak, 
amennyiben a számlázási név és cím eltérı, úgy kérjük szíveskedjetek a nevezési 

lapon a számlázási adatokat elıre feltüntetni.

Helyszíni nevezés:

Az elınevezési határidı (2015. április 5-e) után már csak a helyszínen tudsz 
nevezni a Versenyközpontban 2015. április 12-én 8.00-10.00-ig. A befutó érmet a 

helyszínen nevezıknek csak korlátozott számban tudjuk biztosítani.
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Fizetés:

A nevezési díj befizetése átutalással lehetséges a 10402991-50526766-88721001 
bankszámlára. (K&H)

Az átutalásnál a közleményben a versenyzınek meg kell adnia a nevét, a születési
évét és a regisztrációkor kapott azonosítóját (atom_id).

A nevezési díj tartalmaz (21,1 km, 10,5 km, 5 km, 2,5 km):

   részvételt a versenyen
   komplett frissítést a pályán
   további frissítést a célban
   elektronikus idımérést
   orvosi felügyeletet
   biztosított útvonalat
   befutócsomagot: támogatóink ajándékait
   egyedi emlékérmet
   a versenyhez kapcsolódó egyéb programokat
Egyéb szabályok:

   Szintidı a félmaraton versenyen 2 óra 45 perc, a 1/4 maraton távján 1 óra 30 
perc.
   A nevezéssel minden induló elfogadja a versenyszabályokat. Ezzel tudomásul 
veszik, hogy a versenyen mindenki a saját felelısségére indul, a nevezı 

kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel 
feltételének, és elfogadja, hogy a verseny rendezıi bármelyik versenyzı 

egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért  
kártérítésre nem kötelezhetık.
   A versenyben résztvevık csomagjainak elhelyezésére a rendezık sátrat 
biztosítanak.
   A  csomagmegırzı sátorban elhelyezett csomagok, értékek eltőnése esetén a 
rendezık felelısséget nem vállalnak.
   Értékmegırzést a verseny rendezıi nem vállalnak!
   A rajtszámot kérjük elıl viselni, jól látható helyen. A rajtszámot 
összehajtani nem szabad, a rögzítéshez biztosítótőt a rajtcsomagban és a 

versenyközpontban is talál a versenyzı.
   Kizárásra kerül az a versenyzı, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, 
leveszi, valamint aki nem teljesíti a verseny – szervezık által kitőzött – 
teljes 

távját, vagy a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelı adatokkal, illetve 
hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerően használja.
   A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyzı társakkal szemben sportszerőtlen
magatartást tanúsító versenyzık a versenybıl  kizárásra kerülnek.
   A versenyen kísérı autó, kerékpár használata kizárólag a szervezık részére 
megengedett.
   Étel és ital fogyasztása a versenyzık számára csak a kijelölt frissítı 
állomásokon engedélyezett.
   A verseny útvonalán görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy 
kutyával futni tilos.
   A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, vagy 
más futóverseny népszerősítése csak a rendezık elızetes engedélyével, 

egyeztetett formában és módon végezhetı.
   A verseny rendezıi szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a 
résztvevık számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.
   A verseny rendezıi fenntartják az útvonal, a váltó távok, a program és 
idıpont változtatás jogát.
   A verseny rendezıi fenntartják a jogot, hogy a versenyrıl és versenyzıkrıl 
fotót és filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezık tulajdonát 

képezik. A készült fotókat és filmeket a rendezık szabadon felhasználhatják 
reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban (pl. óriásplakát, szórólap), ezért a 
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fotón szereplık ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
   A nevezési díjak számlázásához szükséges adatokat  (amennyiben azt saját 
nevétıl eltérı névre kéri kiállítani), a jelentkezı az online vagy papír alapú 

nevezési lapon, esetleg e-mailben, kérjük  bejelenteni a nevezéssel egy idıben.
   A  verseny az idıjárási körülményektıl függetlenül megrendezésre kerül.
   A nevezés megtörténte és a nevezési díj befizetése után a versenyen történı 
részvétel lemondására 2015.április 5-ig van lehetıség a nevezési jog másik 

versenyzınek történı átadásával. Nevezési díjat nem áll módunkban visszautalni.
   Az óvás díja 5.000.-Ft, melyet a verseny napján a szintidı lejártát követı 1 
órán belül lehet benyújtani személyesen, a fıszervezı részére.
   A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a 
versenyzı elfogadja a versenyszabályzat feltételeit.
   A nevezési lap (akár online, akár a helyszínen) kitöltése önkéntes adatközlés
is. A nevezı hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezıi a nevezéskor 

megadott adatokat adatbázisukban tárolják.
   A versenyre történı nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek 
elfogadásával a nevezı elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail 

címre a rendezıség a versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjön.
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