XXI. Mozdulj, Soroksár!
Sori Duatlon - és Terepfutó verseny

Bp. XXIII. ker., Molnár-sziget, Tündérkert
Időpont: 2015.04.25., szombat 10 óra
Verseny célja: A hagyományos Mozdulj, Soroksár keretében, szabadidős sportolási lehetőség biztosítása a
terepfutást és duatlon versenyt kedvelő Soroksári és környéken élő emberek, családok részére.
A versenyközpont megközelíthetősége: Molnár sziget, Molnár u.
Meder u. – Molnár u. sarok (nagyparkoló)
fok
47.400402
19.108858
fok° perc' másodperc" 47° 24' 1.4" N
Rendező:
Rendező partner:
Fővédnök:
Versenyigazgató:
Titkár:

19° 6' 31.8" E

Soroksár Önkormányzata, Alapsportok Tm
www.mahfusz.hu
Geiger Ferenc polgármester
Stépán Zsolt
Cakó Judit

Verseny információk:
Rajtidő

Futam

Korosztályok

Táv

Kedvezményes /Elő /
helyszíni nevezés

10.00

Sori kismaraton

Ffi, női: U20; U40; 40 +

6 km

900 / 1500 / 2000 Ft

10.00

Sori minimaraton

Ffi, női: U16; U20; 20 +

3 km

500 / 900 / 1500 Ft

10.50

Sori suli maraton

fiú, lány 7-10 / 11-14 év

1 km / 2 km

ingyenes

11.05

Sori ovi maraton

0-4; 5-6 évesek

0,5 km

ingyenes

11.40

3 fős (minimum 1 gyerek
Családi váltó (duatlon)
– 14 év alatti)

0.5 - 1 - 0.5 km
(futás - bringa futás)

ingyenes!

2 km futás
8 km bringa
1 km futás
(2 - 8 - 1)

1500 / 2500 Ft /
3000 Ft

Veterán 50 +
Szenior U50
Felnőtt U40
Junior U20

12.00

Duatlon
(nagy futam)

12.50

Duatlon
(mini futam)

Serdülő U16, U13

1 - 4 - 1 km

900 / 1500 / 2000 Ft

13.10

Duatlon szupermini

Gyermek U10

0,5 - 2 – 0,3 km

500 / 900 / 1500 Ft

Futás eredményhirdetés: 11.15 óra!
Duatlon eredményhirdetés és tombola: 13.30 órakor!
Előnevezés: Március 25-től (online): www.mahfusz.hu –n!
KEDVEZMÉNYES nevezés április 03-ig!
Az online előnevezést április 21 (kedd), 24 órakor lezárjuk - ezután már csak helyszíni nevezésre
van lehetőség! Előnevezőknek névre szóló rajtszám!

Az Ovi maratonra és Családi Váltóra nincs Online nevezés – CSAK helyszíni!
A kedvezményes / elő nevezésnek a nevezési határidő 24 óráig meg kell indítani az utalást a következő
bankszámla számra:
Unicredit Bank: 10918001-00000078-41820002 (Alapsportok Stúdió Kft.)
Előnevezés esetén kérjük feltűntetni a megjegyzés rovatba: neve(ke)t, születési idő(ke)t.
Rajtszám felvétel a helyszíni nevezésnél kijelölt külön asztalnál, az igazoló szelvény bemutatásával.
Soroksári lakosoknak (lakcímkártyával) a kedvezményes nevezési díj érvényes április 21-ig!!
Helyszíni nevezés: 8.30 órától, és az adott futam előtt 20 perccel lezárul.
Díjazás: korosztályonként az 1-3 férfi és női helyezetteknek érem, egyedi oklevél és a szponzorok által
felajánlott ajándékokból. Óvodások között győztest nem hirdetünk, minden résztvevő befutó ajándékot
és emléklapot kap!
Egyebek: Öltözési lehetőség a Tündér kertben. A verseny nyomvonala teljesen vegyes talajviszonyokon
halad! Futás: földes út, Kerékpár: 80 % aszfalt, 20% földes út!
Nevezési díj tartalmazza: 27%-os Áfát, biztosított útvonalat, frissítést a célban, részvételi lehetőséget a
tombolán. Intézmények (iskolák, óvodák) kollektív nevezési lappal is nevezhetnek. Letölthető
dokumentumok: www.mahfusz.hu
Aki több futamban is versenyez, annak a 2., 3., stb futamokra 50 % kedvezmény jár!
Versenyzési feltételek: Minden induló a kitöltött nevezési lap aláírásakor (csoportos nevezés esetén
is) vállalja, hogy egészségi állapota engedi a versenyzést, és elfogadja, hogy a versenyszabályzat (lsd:
Mahfusz ide vonatkozó szabályozásai) betartása minden résztvevőre nézve kötelező, és semmilyen
követeléssel nem élhet a versenyrendezők felé.
Fejvédő használata kerékpározásnál minden korcsoportban kötelező!
A családi futamban egyéb váltók is indulhatnak (klubok, barátok, ismerősök), de csak a családokat
értékeljük. A depóba csak versenyzők léphetnek be! Anyagi károkért a szervezők felelősséget nem
vállalnak.
A helyszínen a nevezési lapokat kérjük pontosan kitölteni!
Minden vitás helyzetben a versenyigazgató döntése a mérvadó!
Információk: +3620/2333025; info@alapsportok.hu
www.alapsportok.hu; http://www.mahfusz.hu
Versenytérképek:
http://www.gmap-pedometer.com/?r=6562578 – bringa aszfalt/terep (ki-be: 500m): 1kör, 2000m
http://www.gmap-pedometer.com/?r=6554027 – duatlon futás, kicsi: 500 m
http://www.gmap-pedometer.com/?r=6554029 – duatlon futás, rövid: 1000 m
http://www.gmap-pedometer.com/?r=6561388 – futás, nagykör: 3,0 km

