Rendezvénykiírás:

V.Szelidi –tó futás – „Kerüld meg a kígyó farkát” 30. SPAR Budapest
Maraton ® hivatalos felkészülési versenye
Rendező: ACFK Egyesület, Kalocsai Földön Futók
Időpont: 2015. augusztus 8. (szombat)
Helyszín: Dunapataj, Szelidi-tó
Távok: 4 km,
11km,
22km,
33km
Az általunk mért pontos táv 11.3 km egy körre. Ez tehát azt jelenti, hogy kezdő futótól a profi futóig
mindenki rajthoz állhat. A távok teljesítésére lehetőség van sétálva és túrázva is.

Kerékpárosok indulását nem engedélyezzük a rendezvény keretén belül!!!!
Az útvonalakban minimális eltérés lehetséges.
Gyülekezés:(rendezvényközpont), rajt és cél: Szelidi-tó 3. Pénztár
Parkolás: A rendezőség utasításai szerint kijelölt helye(k)en
Rajt: reggel :

10:00

óra

- 10:00 -- 33 km
- 10:05 -- 22 km
- 10:10 -- 11 km
- 10:15 -- 4 km
Szintidő: Sötétedésig… amíg az utolsó futó is beérkezik a célba akár négykézláb is :)
Rajtszámátvétel és helyszíni nevezés: A versenynapján, a helyszínen lehetséges. Előnevezettek 8:00 és 9:45
között vehetik át. A helyszínen 8:00 és 9:45 között lehet regisztrálni új futókat. A helyszíni nevezésnél
elképzelhető a korlátozás!!!
9.45 Antal Aliz fitnesz oktató bemelegítést tart.
Nevezési díjak: 4, 11 km: július 31. 24 óráig:

1.000 Ft

Helyszínen:2.000 Ft

22-33 km: július 31. 24 óráig:

2.500 Ft Helyszínen:3.500 Ft

Nevezési díj kedvezmény!

Csak a 22 és a 33 km távokon vehető igénybe!!

- Érvényes 30.Spar Budapest Maratoni nevezéssel 50%,
- Spuri Aranykártya 20%

- RunCard kártya 20%
A kedvezmények NEM vonhatóak össze!
6 éves korig a nevezés díjtalan!
Nevezési díj tartalmazza: Egyedi porcelán érem (július 31.nevezett és a díja beérkezett)
Belépés a Szelidi strand területére (kísérőnek az aktuális belépőjegyet meg kell
venni)
Frissítő pontok (4 ) Célba érés után zsíros kenyér
A 22 km és a 33 km távon indulóknak ingyenes lábmasszázst biztosítunk.
Lehetőség van a rendezvény logójával ellátott technikai póló vásárlására: 3.000 Ft/db -- póló rendelésre június
30-ig van lehetőség!

Ahova utalnod kell a nevezési díjat: AERO CLUB FOKTŐ-KALOCSA ( ACFK ) EGYESÜLET
Szigetvári Takarékszövetkezet:50800159-11013408
A megjegyzés rovatba írd be a nevedet,ha több ember nevezési díját utalod
át,mindenkinek a nevét tüntesd fel. Mivel ez a megjegyzés rovat elégg korlátozott, célszerű
emailban elküldened, hogy ki az átutaló, és kiknek a nevezését fizette !!
Ha van érvényes nevezésed a 30.SPAR Budapest Maratonra a rajtszámodat,vagy a Spuri
Aranykártya számát,RunCard kártya számát.Amennyiben pólót is fizetsz,írd hozzá,hogy
plusz póló.Ha több személy nevezését utalod és kevés a közlemény rovat,emailben küld el
ki utalt és a neveket távokkal! Számla igényét ELŐRE jelezze a nevezéskor!
A KEDVEZMÉNY CSAK A 22 ÉS 33 KM-EN INDULÓK RÉSZÉRE VEHETŐ IGÉNYBE!
- Akik a 30. SPAR Budapest Maratonon is részt vesznek idén, és
érvényes nevezésük van, azoknak 50 % kedvezmény jár,
- Aki Spuri Aranykártyával rendelkezik annak meg 20 % kedvezmény
jár a nevezési díj árából.
- Nevezéskor küldd el a Maratonra szóló nevezésed
visszaigazolását, illetve a Spuri Aranykártya számát!!!!!
- Újdonság! RunCard kártyával rendelkezőknek 20% kedvezményt biztosítunk a
nevezőknek a 22 km és a 33 km távon.
- A kedvezmények nem vonhatóak össze!
- Augusztus 1. után nevezési díjat vissza nem térítünk,de más futónak átadható!!
-Amennyiben előnevező a helyszínen fizet,a helyszíni nevezési díjat kell fizetni!!!
Időmérés: Órát hozzatok, mert egyéni időmérés lesz…!!
Frissítés: 3 helyen,(lásd térkép vázlat később), kb. 2-5-8 kilométerenként
Nagyon kérlek Benneteket,július 31-ig jelezzétek a részvételi szándékotokat, hogy minél pontosabb képet
kapjunk a fentiek intézése miatt !

A rendezőség szervezési okok miatt fent tartja a jogot,hogy a résztvevők számát korlátozza,a nevezést
bármikor lezárja!
A rendezőség fenn tarja az útvonal,program változás jogát!
A versenyen részt vehet minden felkészült futó,akik elfogadják a versenykiírásba foglalt feltételeket!
A versenyen készült fotókat és videókat a rendezőség felhasználja,ehhez a versenyzők a nevezéssel
hozzájárulásukat adják!
Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámozási tevékenység csak a rendezőség előzetes
engedélyével,egyeztetett formában végezhető!
Egyéb amatőr sport rendezvények reklámozására ingyen felületet biztosítunk.
A rendezvény ideje alatt Baranta bemutató https://www.facebook.com/pages/S%C3%A1rk%C3%B6zBaranta/227960467391776?fref=ts
Várunk Benneteket!

"KERÜLD MEG A KÍGYÓ FARKÁT" 2015-BEN IS !

