III. BALLÓSZÖGI NYAKVÁGÓ FÉLMARATON+ 2015.09.06
A verseny célja: A szabad természetben való futás népszerűsítése, ismerkedés a Kiskunság természeti
értékeivel.
Távok: ~22,5 km (félmaraton+); 14 km, 7 km ; 3,5 km
Helyszín: Ballószög Versenyközpont: Ballószög Sportcentrum, Gárdonyi Géza u.
Az öltözés a helyszínen biztosított. Az értéktárgyakért felelősséget nem vállal a rendező! A versenyen
minden nevező egyénileg vesz részt.
Félmaraton+ (~22,5 km)
Rajt: 11.00 órakor
Szintkülönbség: minimális, felfutás a Nyakvágó dombra. Az útvonal burkolat nélküli földúton – az
elágazásoknál szalaggal jelölve.
Szintidő: 3:00 óra.
Útvonal: Rajt a sportpályán-Melegedő dűlő- Geredi Ökofarm- Ágasi kereszt-Öreg temető- Nyakvágó
dűlő- Nyakvágó domb mögött a Korhánközi dűlőn vissza útvonalon.
A részvétel alsó korhatára a betöltött 16. életév.
14 km
Rajt: 11.00 órakor Szintkülönbség: nincs. Az útvonal burkolat nélküli földúton – az elágazásoknál
szalaggal jelölve.
Útvonal: Rajt a sportpályán-Melegedő dűlő- Geredi Ökofarm- Ágasi kereszt-öreg temető és vissza
útvonalon.
A részvétel alsó korhatára a betöltött 16. életév.
7 km
Rajt: 11.00 órakor
Útvonal: Rajt a sportpályán-Petőfi u-Melegedő dűlő- Geredi Ökofarm és vissza útvonalon. Részvételi
korhatár nincs.
3,5 km
Rajt: 11:00 órakor
Útvonal: Rajt a Sportpályán-Rákóczi út-Petőfi útvonalon a célkapuig. Részvételi korhatár nincs.
A rajt és cél helye: valamennyi versenyszám résztvevője részére a ballószögi sportcentrum
kezdőpontja.
Nevezési lap letölthető nyakvagofutas.hu oldalról.
Előnevezés esetén kérjük kitölteni a nevezési lapot, amely itt található:
http://nyakvagofutas.hu/nevezes
Nevezési díjak:
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Az előnevezett 14 és 21 km-es távon futók baseball sapkát kapnak ajándékba!
Somogyi és Víg Bt. K&H 1040 2506 5052 6657 5680 1000
A SPURI Futókártyával rendelkezők 20% kedvezményt kapnak a nevezés díjából!

A verseny díjazása mindhárom hosszú távon a férfi és a női abszolút kategóriában:
I. helyezett: aranyérem + emléklap
II. helyezett: ezüstérem + emléklap
III. helyezett: bronzérem + emléklap
Korcsoport győztesek az összes kategóriában (külön férfiak, külön nők) emléklapot kapnak.
Korcsoportok női és férfi kategóriában:
Kategória
3,5 km, 7 km
14 km, ~22,5 km
A

-16

B

16-30

16-30

C

30-50

30-50

D

50 felett

50 felett

Eredményhirdetés: folyamatosan, 21 km-en 14.00 órakor
Frissítés: 4-5 kilométerenként, a terepadottságoktól függően. Az ellátás állomásonként változóan: víz,
szőlőcukor, gyümölcs a befutónál.
A beérkezőket kemencés finomságokkal várjuk, melyet a rajtszám bemutatásával lehet átvenni!
Nevezés, rajtszám átvétel: A ballószögi Sportcentrumban található versenyközpontban 2014.
szeptember 6-én 10:30 óráig.
Szabályok: A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. A verseny mezőgazdasági föld úton
halad, a résztvevőknek a közlekedési szabályokra figyelemmel kell lennie! A figyelmetlenségből,
felkészületlenségből eredő balesetekért a rendezőség felelősséget nem vállal! A versenyből kizárjuk azt
a versenyzőt, akit a szervezők által kijelölt útvonalon, a rendezőség járművén kívül bármilyen járművel
kísérnek, átruházott rajtszámmal vesz részt a versenyen, a rajtszámot nem a mellén viseli, a rajtszámot
félbehajtja, letakarja. Aki szintidőn belül nem teljesíti az általa választott versenyszám - szervezők által
kijelölt- teljes távját, az a versenyző a szervezők járművével juthat vissza a versenyközpontba. A díjak
csak az eredményhirdetés alkalmával, csak személyesen vehetők át. Az a díjazott, aki az
eredményhirdetésen nem jelenik meg, nyereményét a későbbiekben nem veheti át. A rendezőség a
nevezési díjat semmilyen ok miatt nem fizeti vissza. A befizetett nevezési díjnak más személyre történő
átadását írásban, értelemszerűen kitöltött, új nevezési lappal együtt, a fenti határidőig kell bejelenteni.
Egyebek: A versenyközpont környékén korlátozott számban díjtalan parkolási lehetőséget biztosítunk.
A rendezőség a gépjárművekért és az értéktárgyakért felelősséget nem vállal!
A helyszínen, elérhető árakon büfé lehetőséget is biztosítunk.
Kapcsolattartás, információ: Somogyi Lajos, tel.: 30/507-7284
web.: nyakvagofutas.hu e-mail: futaszog@gmail.com

