INFORMÁCIÓK

FIGHTERS' RUN - 2015.MÁJUS 9. - CSILLEBÉRC
A Fighters’ Run akadályokkal nehezített terepfutó verseny változatos helyszíneivel és
versenyszámaival nemtől, kortól függetlenül már negyedik éve biztosít kihívást a résztvevőknek.
Palánkok, rámpák, mocsaras árkok, vizes medencék, szögesdrót pályák, kúszócsövek,
kötélhálók és még jó néhány meglepetés várja a kalandfutás rajongóit, akiknek nem csupán az
akadályok meghódítása, hanem a bajtársiasság, az akaraterő és kitartás megtapasztalása is
felejthetetlen
élményt
nyújt
a
megmérettetés
során.
Eddig több mint 5000 felnőtt és 1000 gyerek csatlakozott hozzánk, légy Te is részese egy
nagyszerű közösségnek – GYŐZD LE ÖNMAGAD!
Időpont: 2015. május 9., 9.00-18.00
Helyszín: Csillebérci Szabadidőközpont
Versenyszámok:
-

felnőtt egyéni (16 éves kortól)

7, 14 km

-

felnőtt csapat, 4-6 fő (16 éves kortól)

7, 14 km

-

gyerek (6-10 éves korig)

1000 m

A 7 km-es pályán 12-14 akadály található, a 14 km-re vállalkozók 2 kört tesznek meg ugyanazon
a pályán. A csapatoknál minden esetben 4 fő idejét vesszük figyelembe az értékelésnél, és a
csapattagoknak egyszerre kell beérkezniük a célba.
A gyerekekre 5-6 akadály vár a külön számukra épített pályán. A gyerekfutamot kis létszám
esetén nem indítjuk el. A gyerekfutamon a gyerkőcök szülői/gondviselői felelősségvállalási
nyilatkozat kitöltése után vehetnek részt.
A kategóriák első három helyezettjei díjazásban részesülnek.
Nevezés:
Nevezni lehet a www.fightersrun.com weboldalon a regisztrációs űrlap kitöltésével és a
részvételi díj elektronikus befizetésével a következő adatokra:
-

Felix Promotion Kft. 1031 Budapest, Dósa u. 8.

-

Számlaszám: 10401055-50515755-65891004 (K&H Bank)

Megjegyzésbe: a részvételi díjhoz (díjakhoz) tartozó név (nevek), csapatnév
(csapatnevek), kérjük, tűntesd fel az utalásnál, hogy melyik versenyen (Fighters’ Run vagy
Fighters’ Bike) indulsz és milyen kategóriában

Nevezési díjak
április 10-ig

május 7-ig

helyszínen

egyéni

7 900 Ft

9 900 Ft

11 900 Ft

csapat / fő

7 900 Ft

9 900 Ft

11 900 Ft

gyerek

1 500 Ft

1 500 Ft

2 000 Ft

Kedvezmények
10 % - diákoknak
10 % - rendvédelmi szervek tagjainak
10 % - az előző versenyen indult futóknak
20 % - min. hat fő együttes nevezése esetén
20 % - kombinált nevezés esetén (2 kategória összevonása)
50 % - testi és/vagy érzékszervi fogyatékossággal élőknek

Egy kedvezmény csak egyszer használható, nem összevonhatók.
A kedvezményes nevezés igénybevételénél a tényleges befizetés ideje és nem a regisztráció
ideje számít.
Kombinált nevezők 1 db startcsomagot kapnak.

A nevezési díj tartalmazza:
-

részvételt a versenyen

-

biztosított útvonalat

-

chipes időmérést

-

frissítést

-

startcsomagot

-

egyedi emblémázott pólót

-

egyedi befutó érmet

További kérdéseiddel kapcsolatban írj nekünk az info@fightersrun.com email címre vagy
kattints a "Szabályzat" menüpontra.

