Versenykiírás
1. Pécs - Orfű Félmaraton futóverseny (egyéni és váltó
futás)
2015. május 23. szombat 10.00 óra
A verseny rendezői:

Pécs Fuss Velem Szabadidő és Sportegyesület
MELITTA Szabadidő Sportegyesület

Időpont:
Időjárás:
Verseny távjai:

2015.május 23. (szombat) 10.00 óra
Szikrázó napsütés rendelésre :) (20-30 Celsius fok)
21 km

Előnevezés online:
Személyesen:

váltó: 21 km (8-5-8 km)
Itt
Készpénzben, telefonon, előzetes egyeztetés után:
Jakab P. Tímea és Jakab András: Tel.: 20/456-32-54,
70/366 69 67,

Helyszíni nevezés:

Cím: Németh László 1.
Decathlon parkoló, Pécs, Makay István út 7, 7634

Rajtszámok átvétele:

2015. május 23. 7.45 – 9.15 óráig
Minden előnevezett illetve helyszíni nevező a verseny
napján a rajt helyszínén tudja átvenni rajtszámát és a
nevezési csomagját. A rajtszámok korábbi átvételére
nincs lehetőség! Kérjük hozzátok el magatokkal a
befizetést igazoló szelvényt vagy nyomtassátok ki a
netbankból az utalást,transfert.

Nevezési díjak, Nevezési határidők:
2015. március 31-ig
2015. május 20-ig
Helyszíni nevezési díj:

A nevezés díja az alábbiakat

Egyéni
váltó

2 fős csapat váltó 3 fős csapat

3500 Ft
Ft

6000 Ft

9000

4000 Ft
Ft

7000 Ft

10500

4500 Ft
Ft
• Rajtszámot

8000 Ft

12000

tartalmazza:

•
•
•
•
•
•
•

•

*Időmérést
Futó pólót
Frissítést
Távonként (egyén is váltó)
az első három hölgynek és férfinak a díjazást
halászlé vagy gulyásleves a befutóknak
befutóérmet
jó hangulat és családi programok (légvárak a
gyermekeknek, arcfestés,kreatív programok) a
verseny után
**versenytávot teljesítők részére díjmentes,
családtagjaik részére kedvezményes belépést
az Orfű Aquapark élményfürdőbe a versenyt
követően

* UHF rendszerű rajtszámba integrált chipes időmérő

rendszer. Nagy előnye, hogy a chip a rajtszámon van, így nem
lehet összekeverni, kiosztása egyszerűbb, mint a külön kezelt
chipek esetében.
** Az Orfű Aquapark üzemeltetője, a Fürdőpark Beruházó és
Rendezvényszervező Kft. - rossz idő esetén - fenntartja magának a
jogot a fürdő zárva tartására. A versenyre benevezők ezt
tudomásul veszik, ezzel kapcsolatban semmilyen jogcímen nem
érvényesítenek igényt.

Online regisztrációt és nevezést IDE kattintva tudod
elérni.
Kérjük a nevezési díjakat az alábbi bankszámlaszámra
szíveskedj átutalni:
Visszamondás esetén a befizetett előnevezési díjakat
április 1. után nem áll módunkban visszafizetni.
Befizetett részvételi díj esetén, a nevezés átruházható,
amiről a szervezőket írásban kell értesíteni!

Közös zenés bemelegítés
A verseny célja:

Rajt:
Verseny útvonala:

9.40 órától a Balance Sport és Egészségcentrum
edzőivel
Kirándulás Orfűre, Baranya legszebb üdülőfalujába, a
verseny után egy közös halászlé és gulyás
elfogyasztása futótársainkkal, családunkkal és
barátainkkal.
A futás népszerűsítése, a versenyszerűen sportolók és
amatőr sportolok versenylehetőségének bővítése,
Decathlon parkoló, Pécs, Makay István út 7, 7634
10.00 órakor
Rajt:Decathlon parkoló ( Pécs, Makay István út 7) –
Rácvárosi út – Magyarürögi út (kerékpárúton) –

Fülemüle utca – Darázs dűlő – kerékpár út (Remete-rét
mellett elhaladva) Orfűig – Pécsi Tó egyszeri
megkerülése (kerékpár Úton, sétányon) óra járásával
ellentétes irányban . - Cél: Nagy strand parkoló.

Váltópontok:

A verseny útvonala megtekinthető itt.
• Remeterét (8 km)
• Mecsek Háza (13 km)

Szintidő:
Térkép

Váltópontoknál: víz, szőlőcukor
Jelentős, 134 méterről emelkedünk 426 méterre
(Remete rét), majd ereszkedünk le Orfűre (180 méter)
4 óra
Itt elérhető!

Cél:
Egyéb:

Orfű, Aquapark parkoló (nagy parkoló)
A futóversenyen mindenki saját felelősségére indul.

Frissítés:
Szintkülönbség:

A 21 km-es egyéni távon csak a 14. életévét betöltött
versenyzők indulhatnak.
A 14 évet nem betöltött futók csak a szülői engedély
felmutatásával a váltófutáson indulhatnak.
A verseny ideje alatt egészségügyi szolgálatot
biztosítunk.
Versenyen részt vehet minden felkészült futó, akik
elfogadják a versenykiírásba foglalt feltételeket -és
tisztában van vele, mire vállalkozik! Minden futó
felelős, hogy egészségi állapota lehetővé teszi a
versenyen való indulást. Szervezők semmilyen
bekövetkező egészségügyi problémáért nem vállalnak
felelősséget. Kizárásra kerül az a versenyző, aki a
rajtszámát összehajtja, letakarja nem a mellére tűzve
viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a
verseny – szervezők által kitűzött – teljes távját vagy a
nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelő
adatokkal illetve hiányosan tölti ki.
A versenyen való részvételkor a résztvevők tudomásul
veszik, hogy a róluk készült képeket a szervezők
szabadon felhasználhatják reklám tevékenységeikhez,
kiadványaikban.
A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az
online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás
és versenyszabályzat feltételeit.
A Szervezők fenntartják a program-, időpont-, és

A célban:
Eredményhirdetés
Díjazás:

útvonal változtatás jogát.
Minden célba érkezőt megvendégelünk egy igazi helyi
helyben fogott halból készült orfűi halászlével és
gulyáslevessel (ez utóbbiban nincsen hal J).
15.00 órakor: Orfű, Aquapark parkoló
(nagy parkolóban)
Minden befutó (egyéni és váltó futó is) emlékérmet
kap
•
•
•
•

az egyéni abszolút női és férfi 1-3. helyezettjei
serleg díjazásban részesülnek
a váltók 1-3 helyezettei serleg díjazásban
részesülnek.
az egyéni abszolút legfiatalabb és legidősebb
célba érkezők serleg díjazásban részesülnek.
a versenyt teljesítők között értékes nyeremény
tárgyakat sorsolunk ki

Eredményhirdetés utáni programok: Az eredményhirdetés után (nevezési lapok alapján)
különböző értékes ajándékokat sorsolunk ki.

Támogatók:

A gyermekeket légvárak várják, ahol kedvükre
ugrálhatnak,amíg szusszal bírják vagy ameddig a
szüleik türelme el nem fogy.
• RÁDIÓ 1
• MKB Bank
• Penthe Autóház
• Aquapark Élményfürdő
• Ház-Tudás Társasházkezelő Kft.
• GrantHouse Ingatlanközvetítő Kft.
• Szuperinfó
• PARTYZOO
• Kantavár Utazási Iroda
• Masa Zálogház
•

Információk:

Jakab P. Tímea, Telefon: +36 20 456 32 54
e-mail: jakabtimea@granthouse.hu
Jakab András, Telefon: + 36 70 366 6967
e-mail: jakabandras@granthouse.hu
Csik Mónika, Telefon:30/9013-805
e-mail: csik.monika01@gmail.com

