Helyszín: Kamaraerdei Ifjúsági Park
Dátum: 2015 szeptember 6., vasárnap
VERSENY RÉSZTVEVŐI: Mindenki indulhat a versenyen, aki a verseny szabályait elfogadja és a nevezési díjat
megfizeti: www.mahfusz.hu
RENDEZŐ: X2S Team, MAHFUSZ
INFÓK: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a
JavaScript használatát.;">iroda@mahfusz.hu
Stépán Zsolt, +3620.3332197

FUTAMOK és Rajtidők
10 km(szint: 325 m) multiNavigator Hegyifutó Kupasorozat: 9:00
1 km és 500 m, gyermek terepfutás: 9:10
6 km(szint: 210 m) Rövid táv: 9:30

Eredményhirdetés: 10:40 - től

Pályarajz

NEVEZÉS
6 km: 1500 Ft (előnevezés) vagy 2500 Ft (helyszínen)
10 km: 1900 Ft (előnevezés) vagy 2900 Ft (helyszínen)
Gyermekversenyen a részvétel ingyenes!

Csak a határidőig kifizetett (elutalt, befizetett) nevezés számít előnevezésnek!

Előnevezés: online nevezés 2015.08.31. 24:00-ig.
Terepfutás előnevezés

Nevezési díj fizetésénél a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a versenyző nevét, születési évét, (és a
választott táv - zárójelben)!

Bankszámlaszám: Unicredit Bank 10918001-00000005-78380009,
Triatlon a Természetért SE
A versenyző a nevezéssel egyidejűleg elfogadja a X2S 2015 sorozat szabályzatát és a Mahfusz
versenyszabályait.

Nevezési díj tartalmazza
•

Chipes időmérés

•

Frissítés a pályán és a célban

•

Orvosi felügyelet

•

Egyedi (Terepfesztivál emblémájával ellátott) kulacs

•

Tombolán való részvétel

KATEGÓRIÁK/ KOROSZTÁLYOK
6 km:

•

U15 nő/férfi

•

U 20, nő/férfi

•

Felnőtt (20-39) nő/férfi

•

Szenior (40+) nő/férfi

10 km:

•

U20 nő/férfi

•

Felnőtt (20-39) nő/férfi

•

Szenior (40-49) nő/férfi

•

Veterán (50+) nő/férfi

1 km:

•

6-9 éves

500 m:

•

6 év és fiatalabb (óvodások!)

DÍJAZÁS:
A kategóriák 1-3 helyezettje részére érem, oklevél és a támogatók ajándéka.
A gyermekversenyen minden résztvevőnek egy aprósággal kedveskedünk és a két táv 1-3 fiú, lány helyezettjeit
éremmel díjazzuk.

EGYÉB:
A versenyen mindenki saját felelősségére indul és a versenyszabályokat kötelezően betartja.
A pálya jól kijelölt és futható, de a változatos talajviszonyok figyelmet követelnek.
Nagy szintkülönbség nincs, de folyamatosan hullámzó vonalvezetésű.

Talaj: 60% erdei, 20% döngölt, 15% murvás, köves, 5% műút (ez is csak részben beton).

A versenyen chipes időmérés történik, kérjük a versenyzőket, ha valaki kénytelen feladni a versenyt, azt jelezze a
célterületen vagy a legközelebbi versenybírónak.
A Terepfesztivál napján folyamatos sportos és életmód programok kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
Programok

Mindenkinek kellemes idıtöltést és sikeres versenyzést
kívánunk!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
A Szervezık a változtatás jogát fenntartják!
Kapcsolat
FİSZERVEZİ:

Triatlon a Természetért SE

LEBONYOLÍTÓ:

X2S SPORT Kft.

VERSENYIGAZGATÓ:

Szabó Tamás +36 70 70 84 474

www.cross-triathlon.com
www.x2s.hu
tamas.szabo@3x2s.hu

