ersenykiírás
Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton
A rendezvény célja:
Az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltéséhez lehetőség biztosítása.
A futás örömeinek megismertetése korra, nemre tekintet nélkül.

A verseny rendezője:
Nyúlcipőbolt,
Tiszakécske Város Sportegyesülete
Elérhetőség: tiszakecskefelmaraton@gmail.com, tiszakecskevse@gmail.com
Telefon: 0630/903-8530

A verseny időpontja:
2015. június 7. /VASÁRNAP/

A verseny helye:
Tiszakécske

A verseny központja:
Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnázium
6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.

Öltözés, Ruhatár, Tisztálkodás:
Öltözési lehetőség a versenyközpontban található, valamit Ruhatár is itt fog üzemelni.
Versenyt követően tisztálkodási lehetőség szintén ugyanitt biztosított.

Rajtidőpontok - versenytávok:
10:00 -7 km, 14 km és 21 km,

Nevezési díjak/Nevezési határidők:
7 km
2015.03.23. - 2015.04.05.
2015.04.05. - 2015-05.31.
2015.07.07-én, a helyszínen
Csoportos nevezés: *

2000 Ft
2500 Ft
3000 Ft

2015.03.23 - 2015.04.05
2015.04.05 - 2015-04.30
2015.05.01 - 2015.05.31

1600 Ft
2100 Ft
2600 Ft

14 km
2015.03.23 - 2015.04.05.
2015.04.05 - 2015-05.31.
2015.07.07-én, a helyszínen
Csoportos nevezés: *
2015.03.23 - 2015.04.05
2015.04.05 - 2015-04.30
2015.05.01 - 2015.05.31

2500 Ft
3500 Ft
4000 Ft
2100 Ft
2600 Ft
3100 Ft

21 km
2015.03.23 - 2015.04.05.
2015.04.05 - 2015-05.31.
2015.07.07-én, a helyszínen
Csoportos nevezés: *
2015.03.23 - 2015.04.05
2015.04.05 - 2015-04.30
2015.05.01 - 2015.05.31

3500 Ft
4500 Ft
5000 Ft
3100 Ft
4100 Ft
4600 Ft

21 km váltó (3 fő)
2015.03.23 - 2015.04.05
2015.04.05 - 2015-05.31.
2015.07.07-én, a helyszínen

2000 Ft / fő
2500 Ft / fő
3000 Ft / fő

A fenti nevezési díjak a megadott határidőig történő befizetése esetén érvényesek.
Ha előre beneveztél, de csak a helyszínen fizetsz, akkor a helyszíni nevezési díjat kell
kifizetned.
*Csoportos nevezés :
Minimum 4 fő egyidejű nevezése utalással együtt. A csoportok lehetnek vegyesek is.
Pl: 2 fő 21 km-re + 1 fő 14 km-re + 1 fő 7 km-re történő nevezése.
A csoport vezetői vállalják, hogy a csoport nevezési díját egy összegben utalják a megadott
bankszámlaszámra, továbbá a rajtcsomagokat egy egységként kezelve veszik fel a megfelelő
nevezési asztalnál. A csoport tagjainak nem kell pl. egy egyesületbe, esetleg településhez
tartozniuk.
Ezen kedvezményt a nevezés utolsó szakaszában már nem tudjuk figyelembe venni!

Előnevezés:
Interneten: 2015.03.23 -2015-05.31-én éjfélig
Az előnevezés a nevezési díj átutalásával, befizetésével válik teljessé. A nevezési díj
átutalása, befizetése viszont nem helyettesíti a regisztrációt.

Díjfizetés:
Bankszámlára:
átutalva, illetve befizetve:
VEDUS Kereskedelmi és Sportszolgáltató KFT.
OTP Bank
11711041-20947259
A közlemény rovatba kérjük beírni: Nevezés név + „tiszakecske”
Személyesen nevezési pontokon:
•
•

Tiszakécskén: Giorgio's SpinRacing Stúdió- Károlyi Mihály u. 2/A
Nyúlcipőboltokban:
o Szegeden: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 52.
o Óbudán: 1023 Budapest, Lajos utca 37.
o Pesten: 1055 Budapest, Szent István körút 21.

Helyszíni nevezés:
Tiszakécske, Móricz Zsigmond Gimnázium épületében lévő versenyközpontban 2015. június
7-én vasárnap 08:00- 9:30-ig. 9:30 órakor a nevezés lezárul, utána nem áll módunkba új
nevezést elfogadni.
Kérjük, hogy a gyorsabb lebonyolítás érdekében a számlaigényt a számlázáshoz szükséges
adatokkal a tiszakecskefelmaraton@gmail.com címre jelezzék.
A chipes adatfeldolgozás zavartalansága érdekében kérjük az időkorlát pontos betartását.
Figyelem!
Helyszíni nevezés a chipes időmérés miatt csak korlátozott számban lehetséges!

Szintidő:
21 km táv: 2 óra 45 perc / aki a 2. körét 1óra 45 perc alatt nem fejezi be, az nem indulhat ki a
3. körre / korhatár 12 év (nem indulhatnak, akik 2003-ben vagy később születtek.)

Rajtszám átvétel:
Minden előnevezett illetve helyszíni nevező a verseny napján a versenyközpontban tudja
átvenni rajtszámát. A rajtszámok korábbi átvételére nincs lehetőség!

A 7 km; 14 km és a 21 km táv nevezési díja tartalmazza:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

részvételt a versenyen,
belépőt a Tisza-parti Gyógy-és Élményfürdőbe,
rajtcsomagot,
frissítést:
7km-víz,
14km: víz,iso-ital, banán, alma, szőlőcukor,
21km: víz,iso-ital, banán, alma, szőlőcukor,1db EtichSport energia-gél,
orvosi szolgálatot,
meleg ételt a versenyt követően,
a célban: befutócsomag,
a versenyhez kapcsolódó egyéb programokat:
o chipes nettó időmérést,
o online eredménylistát,
o befutó érmet,
o online oklevelet,
o chip kontrolt.

Korcsoportok:
7 km; 14 km; 21 km
12 - 19 év (1996 – 2003),
20 - 29 év (1986 – 1995),
30 - 39 év (1976 – 1985),
40 - 49 év (1966 – 1975),
50 - 59 év (1956 – 1965),
60 év felettiek (1955-ben illetve korábban született versenyzők)
Figyelem: Egy versenyző, csak egy korcsoportban indulhat! Fenti kategóriák
eredményhirdetésére a verseny befejezését követően kerül sor

Díjazás:
Korcsoportonként és nemenként 1-3. helyezettek: érem. Korcsoportonkénti díjazás abban az
esetben történik, ha az adott korcsoportban legalább 6 induló volt. Figyelem! A hiányos
korcsoport tagjainak eredményét a megelőző korcsoporttal vonjuk össze.
Félmaratoni távon az abszolút versenyben nemenként az 1-5. helyezett:
1. 50.000.- Ft
2. 40.000.- Ft
3. 30.000.- Ft
4. 20.000.- Ft
5. 10.000.- Ft
14km-es távon az abszolút versenyben nemenként az 1-3. helyezett:
1. 30.000.- Ft
2. 20.000.- Ft
3. 10.000.- Ft

7km-es távon az abszolút versenyben nemenként az 1-3 helyezett: ajándékcsomag
Félmaraton váltóknál a női, férfi, és vegyes váltók 1-3 helyezettjeit díjazzuk

Információ:
A versenyen minden futó saját felelősségére indul, akik elfogadják a versenykiírásba foglalt
feltételeket.
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, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen használja.
A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül-, kutyával futni tilos. A
kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló futót a versenyből kizárjuk!
A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!
Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a Szervezők
előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. Egyéb amatőr sport- és
kulturális rendezvények reklámozására felületet biztosítunk.
-A szervezők fenntartják az útvonal-, program- és időpont változtatás jogát!
-A versenyen nincs lehetőség kerekesszékes, illetve handbike-os indulásra.
KELLEMES FELKÉSZÜLÉST!

