OVER Piros teljesítménytúrák és terepfutás 2015
endezés ideje:
szombat, 2015, október 31
Piros 85 - Terepfutás:
Összesen (előzetesen és a helyszínen) legfeljebb 150 fő nevezését tudjuk elfogadni!
(Előnevezéssel, október 9-ig: 7000 Ft, helyszínen: 10000 Ft)
+ módosítási díj opció az előnevezésnél: 1000 Ft (Nem kötelező!)
Piros 85 - Gyalogos:
Összesen (előzetesen és a helyszínen) legfeljebb 200 fő nevezését tudjuk elfogadni!
(Előnevezéssel, október 16-ig: 4000 Ft, helyszínen: 5000 Ft)
+ módosítási díj opció az előnevezésnél: 500 Ft (Nem kötelező!)
Piros 65:
Összesen (előzetesen és a helyszínen) legfeljebb 50 fő nevezését tudjuk elfogadni!
(Előnevezéssel, október 16-ig: 2500 Ft, helyszínen: 3000 Ft)
Piros 50A:
Összesen (előzetesen és a helyszínen) legfeljebb 100 fő nevezését tudjuk elfogadni!
(Előnevezéssel, október 16-ig: 2000 Ft, helyszínen: 2500 Ft)
Piros 50B:
Összesen (előzetesen és a helyszínen) legfeljebb 50 fő nevezését tudjuk elfogadni!
(Előnevezéssel, október 16-ig: 3000 Ft, helyszínen: 3500 Ft)
Piros 35 és Magyar Vándor 20:
Nincs létszámkorlát!
Piros 35 (Előnevezéssel: 1500 Ft, helyszínen: 1800 Ft)
Magyar Vándor 20 (Előnevezéssel: 1000 Ft, helyszínen: 1300 Ft)
Felnevezésre, azaz hosszabb távot teljesíteni, mint amire neveztél, nincs lehetőség! Rövidebb táv teljesítésekor viszont, mint eddig is, jár a
rövidebb táv díjazása!
A visszaélések elkerülése érdekében, rendezőink a rajtnál és a célban kérhetik személyazonosságod igazolását!
Újdonság, a módosítási díj opció, kizárólag a 85-ös távokon!
Az előzetes nevezés határidejéig vagy az előzetes nevezéssel befizetve, a terepfutásnál +1000 Ft/fő (október 9), a teljesítménytúránál +500 Ft/fő
(október 16). Befizetése esetén október 28-án éjfélig, lehetőség van az induló személyének módosítására. Módja írásban,
akimmelpeter@hotmail.com e-mail címen vagy Kimmel Péternél a +36-30-2561598-as telefonszámon. A megnevezett, kedvezményezett indulónak
rendelkeznie kell regisztrációval a magyarvandorok.hu honlapon. Egyéb esetben, valamint a többi távon semmilyen módosításra nincs lehetőség!
Újdonság a Piros 85 GYALOGOS indulóinál!
A résztvevők ellenőrzése SI dugókákkal fog történni, a dugóka letéti díja 10000 Ft/50 Euro/fő, amelyet a dugóka leadása után visszafizetünk. Az
ellenőrzőpontok érintésének igazolása kizárólag az SI dugókák megfelelő használatával történhet! A minden résztvevő számára nem biztosítható
alternatív igazolási módokat nem tudjuk elfogadni!
(Zálogtárgyat, igazolványt nem áll módunkban elfogadni!)
A beérkezett észrevételeket figyelembe véve igazolófüzet bélyegzésére is van lehetőség, ez azonban kizárólag reprezentatív célokat szolgálhat, az
ellenőrzőpontok érintésének igazolására nem tudjuk elfogadni!
Mivel a gyalogos indulóknál nem tömegrajt van, így minden gyalogos indulónak szükséges a rajtnál is dugókáznia, azaz rajtidőbélyegzést szereznie!
A Piros 85 teljesítménytúra, mint minden MVTE rendezvény egy futóbarát rendezvény!
Aki teljesítménytúra kategóriában futva indul, kérem vegye tudomásul az igazolófüzetben, az ellenőrzőpontok nyitását!
Minden rendezvényünk részvételi szabályzatában benne van:
Sietés miatt, az ellenőrzőpont kihagyását, nem tudjuk figyelembe venni!
A túra csak gyalog teljesíthető! Ez azt jelenti, hogy jármű, vagy kerékpár használata tilos, de természetesen a futás megengedett!
OVER magazin előfizetőknek!
Nevezési díjból kedvezmény helyszíni nevezés esetén a gyalogos távokon:

85/65/50A/50B - 500 Ft, 35/20 - 300 Ft.
Nevezési díjból kedvezmény helyszíni nevezés esetén a terepfutáson: 1000 Ft.
Run Card kedvezménykártyával!
Nevezési díjból kedvezmény helyszíni nevezés esetén a gyalogos távokon:
85/65/50A/50B - 500 Ft, 35/20 - 300 Ft.
Nevezési díjból kedvezmény helyszíni nevezés esetén a terepfutáson: 1000 Ft.
Spuri futókártyával rendelkezőknek!
Nevezési díjból kedvezmény helyszíni nevezés esetén a terepfutáson: 1000 Ft.
Az előzetes nevezés fogalma a nevezési díjnak az előzetes nevezés határidejéig történő beérkezését, valamint a következő adatok megadását jelenti:
név, lakcím, születési dátum, e-mail cím és telefonszám. A nevezési díjat az alábbi bankszámlaszámra utalják: 11991119-82804585-00000000 (Erste
Bank. jogosult: Kimmel Péter)! A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a nevező személy(ek) nevé(ei)t, valamint a választott táv(ok)
megnevezésé(ei)t! Külföldről érkező átutalás esetén az összes ebből adódó költség a feladót terheli! Ha valaki az előzetes nevezése ellenére
valamilyen oknál fogva mégsem tud a rendezvényen részt venni, akkor pénzt vissza nem fizetünk.
Az előnevezések az előnevezési határidő előtt átruházhatóak, de a határidő után és a rajt helyszínén nincs lehetőség módosítani!
(Kivéve a módosítási díj opcióval rendelkezőknek, a kiírt határidőig és módon!)
Nyomatékosan kérünk mindenkit a határidők betartására és a kért adatok elküldésére!
Minden rendezvényünk céljában/céljaiban, lehetőség van előnevezni következő rendezvényünkre, amennyiben az beleesik az előnevezési határidőbe!
(Nevezési adataid megadásával és a nevezési díj megfizetésével!)
A túra része az MVTE érem elnevezésű teljesítménytúra mozgalomnak.
A túra 85, 65 és 50B távja része a Budapest Kupának.
A PIROS 85 útvonalának GPS trackje
Térkép: a Pilis-és a Visegrádi-hegység (Cartographia 16.), valamint a Budai-hegység (Cartographia 6.) turistatérképei.
Kérjük, hogy poharat mindenki hozzon magával, mert eldobható pohár nem lesz!
-- Nagykovácsiban az ellenőrzőpont nem a piros jelzésen, hanem a templom melletti plébánián van! A főút előtt balra fordulva megkerülünk
egy háztömböt, majd a főútra érve, jobbra 400 méter! Ezt a szakaszt, oda-vissza kell megtenni! --

