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VERSENYKIÍRÁS
Időpontja:
2015. szeptember 19. – szombat, 10 óra
A verseny rendezője:
Vergo Kft. – 7100 Szekszárd, Napfény u. 20.
Borvidék Futóegyesület – 7100, Szekszárd, Mátyás király u. 66.
Táv:
félmaraton plusz (23,8 km)

•
•
•
•

Egyéniben
2 fős csapatban
3 fős csapatban
Lehetőséget teremtünk cégek vagy magán társaságok, baráti körök számára
kerékpár-futás kombinációban való részvételi lehetőséget. Ebben az esetben a
nevezéseket email-ben kérjük elküldeni az info@fut.as címre. A csapatoknak együtt
kell haladni az aktuális futótempójában úgy, hogy a versenyben lévő egyéni futókat
ne akadályozzák!
Versenyközpont:
Bonyhád, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Atlétikai Sportcsarnoka
Bejárat: Bonyhád, Bajcsy Zsilinszky u.12.
GPS kód: 46.300477, 18.527228
Versenyközpont nyitva tartása: 2015. szeptember 19. szombat 8:00-10:00-ig
Versenyközpontban öltöző, fürdő illetve wc áll a sportolók rendelkezésére.
Rajt és cél:
Rajt: Bonyhád, Kossuth L. u. 4. – Bonyhád, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
Atlétikai Sportcsarnoka
Cél: Bátaszék, Budai út – Kanizsai Dorottya Általános Iskola
Útvonal:

Bonyhád, Bonyhád – Börzsöny, Alsóbörzsöny, Mőcsény, Palatinca, Kismórágy,
Bátaszék
Versenyzők szállítása:
A versenyzők illetve váltótagok szállítását a váltópontokra, valamint a mezőny
visszaszállítását a rajt helyszínére Bátaszékről Bonyhádra busszal oldjuk meg!
A nevezési díj tartalmazza az utazási költségeket! Regisztrációkor jelezd
visszaszállítási igényed!
Váltópontok, távok
2 fős csapatok távjai 11,9 – 11, 9 km egyenként
3 fős csapatok távjai 4,9 – 7,0 – 11,9 km
A váltóponton az utolsó váltótag érkezésével szállítjuk a versenyzőket a cél
állomásra!
Minden váltótag megkapja az esemény ajándékait! (póló, érem)
Természetesen arra is van lehetőség, hogy a párosok első tagjai egyéniben is
teljesítsék a távot!
Ebben az esetben is szükséges a mind egyéniben, mind párosban történő
regisztráció és nevezés, azzal az eltéréssel, hogy a páros illetve 3 fős nevezési díjból
2.000.- Ft. kedvezményt biztosítunk!
Frissítőállomások:
4,9 km-nél
10 km-nél
14,9 km-nél
19,4 km -nél
(víz, iso ital, cola, szőlőcukor, édesség,)
Rajt időpontja:
2015. szeptember 21. szombat – 10.00 óra
Versenyzők csomagjainak szállítása:

A versenyen értékmegőrzést vállalunk! A versenyzőket busz követi, amely a
bonyhádi versenyközpontban leadott csomagokat, illetve egyéb értékeket szállítja a
befutó helyszínére. Csak zárt, rajtszámmal ellátott (rendező biztosítja) csomagért
vállalunk felelősséget!
Szintidő: 4 óra bruttó idő
Időmérés: chipes időmérés
Nevezési díjak és határidők:
Nevezési díjak

egyéni

2 fős /csapat

2015.06.30-ig

4.500 Ft

8.100 Ft

2015.07.31-ig

4.900 Ft

9.000 Ft

2015.09.5-ig/előnevezés lezárul

5.200 Ft

9.500 Ft

A verseny napján, a helyszínen
2015. szeptember 21.
8:00-9:30-ig

5.500 Ft

10.000 Ft

Kérjük a nevezési díjakat az alábbi bankszámlaszámra szíveskedj átutalni:
Borvidék Futóegyesület
Bankszámlaszám:
10104617-45398600-01004004
Budapest Bank
IBAN: HU12 101046174539860001004004
SWIFT kód: BUDAHUHB
A 2015.09.01. követően, a versenyről való lemondás esetén, a nevezési díjat nem áll
módunkban visszatéríteni!
Kategóriák – Félmaraton egyéniben, nők és férfiak külön díjazva:
•
•
•
•

14-18 év (1997 – 2001),
19-30 év (1985 – 1996),
31-40 év (1975 – 1984)
41-50 év (1965 – 1974)

•
•

51-60 év (1955 – 1964)
61 év felettiek (1954-ben illetve korábban születtek)
Fenti kategóriák eredményhirdetése a verseny befejezését követően, a célterületen!
Csapatok között nincs kategória megkülönböztetés!
A nevezési díj tartalmazza:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

részvétel a versenyen
biztosított útvonal
frissítés (4ponton)
rajtcsomag
befutóérem/emlékplakett
a verseny hivatalos logójával ellátott póló
meleg egytálétel a célterületen
on-line eredménylista
visszaszállítást Bonyhádra
Áfa-t
FONTOS! A verseny útvonalán forgalom halad, ezért minden résztvevőtől kérjük a
figyelmet, és a táv teljes hosszán a kötelező jobbra tartást! Szervezők nem
vállalnak felelősséget esetlegesen bekövetkezett balesetért, sérülésért. Kérünk
minden sportolót, hogy verseny közben a fülhallgatók használatát mellőzzék!
Nevezés:

•
•

A lap tetején, a nevezés fülön
verseny napján, a helyszínen:
2015. szeptember 21. 8:00-9:30-ig
Figyelem: Helyszíni nevezés csak korlátozott számban lehetséges!
Eredménylista:

•

a honlapon, a versenyt követően
Egyéb tudnivalók:

•

•

a versenyen részt vehet minden felkészült futó, aki elfogadja a versenykiírásba foglalt
feltételeket.
Kizárásra kerül az a versenyző, aki 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. A rendezvényről a verseny útvonalán, a
rajtot megelőzően, valamint az eredményhirdetéskor fotók és filmfelvételek
készülnek, amit a rendezők megjelenítenek a verseny honlapján és kiadványaikban.
A versenyre való nevezéssel és az azon való indulással résztvevők tudomásul
veszik, hogy a róluk készült képeket a szervezők szabadon felhasználhatják reklám
tevékenységeikhez, kiadványaikban. A fotókon és filmeken szereplők
ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
Kérünk mindenkit a fülhallgatók használatának mellőzését!
A résztvevők maguknak kell
A képek a honlapról ingyenesen letölthetőek!
A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző
elfogadja a versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit.
Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a
Vergo Kft. előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. Egyéb
amatőr sport- és kulturális rendezvények reklámozására felületet biztosítunk!
A Vergo Kft. szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát
korlátozza, a nevezést bármikor lezárja.
A Vergo Kft. fenntartja az útvonal-, program- és időpont változtatás jogát.
A naprakész információk és aktualitások folyamatos eléréséért javasoljuk
a hírlevelünkre való feliratkozást, a következő linken keresztül:kattints ide!

