Zagyvamenti Maraton kiírás
Rendezvény célja: A futás népszerűsítése Jászberényben és környékén. A
jászberényi futók és barátainak találkozása. Jászberény város megismertetése más
városok futóival.
Időpont: 2015. augusztus 30. vasárnap
Távok:
• maraton: 42,2 km
• félmaraton: 21,1 km
• félmaraton párban: 2 x 10,55 km
• Zagyvakerülő 4 km
Versenyközpont: Szántai kert sportpálya (Pethes Imre u. Ferencesek tere mellett).
A versenyközpontban öltöző, zuhanyzó, WC és értékmegőrző van.
Nevezési díjak:
Előnevezés: 2015. augusztus 21-ig:
Zagyvakerülő 4 km-es távon: 1.000.- Ft / fő
többi távokon:
2.500.- Ft / fő
A maratonon vagy a félmaratonon indulók indulhatnak a félmaraton párban
versenyen is.
(- félmaraton párban versenyszámnál személyenként kell nevezési díjat fizetni! - ha
félmaraton párban versenyszámnál az első futó maratont vagy félmaratont is fut,
csak annak a versenyszámnak a nevezéséi díját kell fizetnie, külön a párban futásért
már nem kell!)
előnevezéshez ---->

IDE <---kattints!

KÉRJÜK, NEVEZZ ELŐRE!
A nevezési díj átutalható vagy befizethető:
11773456 - 20571379 bankszámla számra
(OTP Bank, Demeter Gábor névre)
vagy küldhető postán: Jászberényi Triatlon Egyesület 5100 Jászberény Serház utca
2.
Minden esetben kérjük feltüntetni a Közlemény rovatba, hogy kinek a nevezési díja
és milyen távra vonatkozik!
Helyszíni nevezés: 2015. augusztus 30. 7:30-tól
Zagyvakerülő 4 km-es távon: 2.000.- Ft / fő
többi távokon:
5.000.- Ft / fő

Nevezési Pont:
Jak Turistaboltban Jászberényben a Kőhídnál 9-től – 18 óráig.
- leadható a nevezés
- befizethető az előnevezési díj
Rajtok: 9 óra Maraton, félmaraton és félmaraton párban versenyszámokban
9:10-kor a Zagyvakerülő 4km-es távon
Pálya: Aszfaltos utak, kerékpár utak, földutak, erdei ösvény (70-30%)
(eső esetén csak aszfalt)
Frissítés: 4 km-enként
A Zagyvakerülő 4 km-es távon a célban
Kísérő: Kerékpáros kíséret engedélyezett, de a kerékpáros a futókat nem
zavarhatja.
Időmérés: VIKING TIMING
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezett ajándékban részesül. A
Zagyvakerülő 4 km-es távon a díjazás érem és oklevél. A legidősebb és a
legfiatalabb résztvevőt külön értékeljük. Minden célba érkező egyedi befutóérmet
kap. A célban szeretettel várunk minden - előnevezett - futót egy bográcsos ebédre.
Kategóriák:
Maraton
Női
1. 1997 - 1981
2. 1979 - 1966
3. 1964 - 1956
4.
- 1955

Férfi
1997 - 1976
1974 - 1966
1964 - 1956
- 1955

Félmaraton párban (összéletkor)
Női
Férfi
1. - 37
- 37
2. 38 - 79
38 - 79
3. 80 - 99
80 - 99
4.

-100

Félmaraton
Női
1. 2003 - 1981
2. 1980 - 1966

-100

Férfi
2003 - 1976
1975 - 1966

3. 1964 - 1956
4.
- 1955

1964 - 1956
- 1955

Zagyvakerülő 4 km
Női
Férfi
1. 2002 előtt születettek 2002 előtt születettek
2. 2002-ben és azután születettek 2002-ben és azután születettek
Eredményhirdetés: Zagyvakerülő 4 km: 10 órakor
Félmaraton, Félmaraton párban: 12 órakor
Maraton: 14 órakor

Információ kérés: jasztri@gmail.com ; facebook/zagyvamentimaraton ;
70/2149164 (Demeter Gábor)

