II. DARUFUTÁS
Időpont
2015-11-14 10:00:00
A verseny rendezője: Adrenalin Sport Egyesület
A rendezvény védnöke: Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke

Távok-rajtok
Egyéni félmaraton 21,1 km
rajt: 11:00
13 km
rajt: 11:00
8 km
rajt: 11:00

Csapatverseny
Az egyéni indulás mellett lehetőségetek van 3 fős csapatban is összemérni magatokat másokkal!
A csapatok tagjainak egyéni nevezéssel és rajtszámmal kell hogy rendelkezzenek.
Egy csapatnak mind a három távon kell legyen egyéniben benevezett indulója,
azaz egy valaki a 8, egy valaki a 13 km-en és egy valaki a félmaratonon kell, hogy induljon.

A csapatnevezés ingyenes!

A csapatversenyben nem hirdetünk külön kategóriákat.
A sorrendet a csapattagok egyéni időeredményének az összege határozza meg.
A csapatverseny első három helyezettje értékes ajándékban részesül.
Nevezés a csapatversenybe:
Ha már mind a három tag benevezett egyéniben és megkapta a rajtszámát,
akkor az online nevezés csapatverseny fülére kattintva, az adatok megadásával tudtok
jelentkezni.
Egy futó csak egy csapatban lehet tag!

Fióka Futás
Daruka Futás 1000 m a 2005-2008-ban és Darvacska Futás 500m a 2008. után kikelt fiókáknak.
Rajtok: 10:00 és 10:10 perc.
Versenyközpont: Postakocsi Csárda; 6763 Szatymaz, IV. kerület 130.
Rajt és cél: A postakocsi csárdától 300 m-re Szeged felé, az "5"-ös út bal oldalán, a földútról a
156-os km-nél.
A Fióka Futás nevezésére csak a helyszínen van lehetőség!
A nevezési díj: 500 Ft

Útvonal
Határozottan TEREP! Bokára vigyázni!
21 km: A Szegedi Fehértó védett területén, a darvak éjszakázó helyeit megkerülve, a varázslatos
alföldi tórendszer gátjain, elhaladva a sasok útján, a madarász kutatóház, a Csizmazia-kilátó,
halászházak, halászati kisvasút, kutatóház, Bereck Péter-kilátó mellett, érintve a szomszédos
Sándorfalva Pallavicini kastélyát és Szatymaz kedves kis temetőjét is.
13 km: Ugyanazon az útvonalon, mint a 21 km a rajttól a Sándorfalvi Pallavicini kastélyig (6,5 km)
majd ugyanazon az úton vissza.
8 km: Ugyanazon az útvonalon, mint a 21 km a rajttól 4 km-ig, majd visszafordulás és ugyanazon
az úton vissza.

Nevezési díjak
Nevezési díjak félmaraton, 8 km-en és 13 km-en
2015. Augusztus 31-ig 3.000 Ft
2015. Szeptember 30-ig 3.500 Ft
2015. Október 31-ig 4.000 Ft
Korlátozott számban helyszíni nevezés 5.500 Ft
Nevezési díjak Daruka (1000 m) és Darvacska (500 m) futásra
helyszíni nevezés 500 Ft

Az előnevezés online történik, IDE kattintva. Jelen szöveg tetején és alján levő Nevezés gombra
vagy IDE kattintva.
Kérjük a nevezési díjakat az alábbi bankszámlaszámra szíveskedj átutalni:

10918001-00000019-49280005
(Adrenalin SE)
Megjegyzésben, ha egyéni induló vagy, akkor írd oda, hogy egyéni, valamint a neved és születési
évedet! (egyéni, Pedál Pál; 1993.)
Az előnevezés csak a határidőig, az Adrenalin SE számlájára beérkezett átutalással együtt
érvényes!
Figyelem!
Az előnevezési díjakat 2015. április 20-tól a versenyről való lemondás esetén a szervezők nem
utalják vissza!
Befizetett nevezési díj esetén, a nevezés átruházható, amiről a szervezőket írásban kell
értesíteni!

Kategóriák
Félmaraton:
•
•
•
•

40 év alatti lányok (1975. november 14. után születettek)
40 év feletti hölgyek (1975. november 15. előtt születettek)
40 év alatti férfiak (1975. november 14. után születettek)
40 év felet ti urak (1975. november 15. előtt születettek)

13 km:
•
•

Nők
Férfiak

8 km:
•
•

Nők
Férfiak

1000 m:
•
•

2005-2006-ban születettek
2007-2008-ban születettek

500 m:
•
•

2009-2010-ben születettek
2011-ben vagy később születettek

Fenti kategóriák eredményhirdetésére 12:30-tól a Postakocsi csárdában kerül sor!
A 8, 13, 21 km-es futáson résztvevők nevezési díjai a következőket tartalmazzák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

részvételt a versenyen, biztosított útvonalon
chipes nettó időmérést
frissítést (Iso, víz, szőlőcukor, banán, keksz)
orvosi szolgálatot
rajtcsomagot (rajtszámot, termékmintát és információs kiadványokat, II. Darufutás logós
csősál)
egyedi befutó teljesítési érem
frissítőt a célban
egytálétel a célban (bivaly vagy szürke marha gulyás)
online eredménylistát

500 és 1000 m-en indulók:
•
•
•
•

indulás a versenyen (kijelölt pályán)
rajtszámot
frissítőt a célban
teljesítési kitűző

Rajtcsomag, rajtszám átvétel
Minden előnevezett illetve helyszíni nevező a verseny napján a versenyközpontban tudja átvenni
rajtszámát. A rajtszámok korábbi átvételére nincs lehetőség! Versenyközpont címe: Postakocsi
Csárda; 6763 Szatymaz, IV. kerület 130. Rajtszám átvétel: 2015. November 14.-én szombat
8:30-10:40-ig.

Frissítő állomások
A frissítő állomások megközelítőleg 5 kilométerenként követik egymást. A frissítő állomásokon
víz, szőlőcukor, iso ital és egyéb szilárd ételek állnak a futók rendelkezésére. Egyéni frissítő
leadására a szervezők részére nincs lehetőség!

Időmérés

Az időmérést az EvoChip Hungary Kft. szolgáltatja! Egyéni chipes időmérésre nincs lehetőség!
Április 20-t követően a befizetett nevezési díjakat nem áll módunkban visszafizetni!
Eredménylista: a honlapon 2015. június 21.-én 19:00-tól.

Díjazás
•
•

Kategóriák szerinti 1-3. helyezés
Minden díjazottnak oklevél, érem és ajándék

Olvasd el!
A versenyen részt vehet minden felkészült futó, aki elfogadja a versenykiírásba foglalt feltételeket
és tisztában van vele, mire vállalkozik!
Minden futó felelősen kijelenti, hogy egészségi állapota lehetővé teszi a versenyen való indulást.
A szervezők semmilyen bekövetkező egészségügyi problémáért nem vállalnak felelősséget.

Kizárásra kerül az a versenyző, aki a 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, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen használja.

A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül-, szájkosár nélküli kutyával futni tilos.
A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló futót a versenyből kizárjuk! Na jó, mindent nem
veszünk véresen komolyan.
A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk, de lesz majd egy csomagmegőrző sátor, ahol
vigyáznak a csomagokra, de felelősséget nem vállalunk értük.

Ki kell jelentenie minden futónak, hogy: a sportrendezvényen saját felelősségemre veszek
részt és egészségi állapotom megfelelő a versenyen való részvételhez. Beleegyezem, hogy
a sportrendezvényen készült kép- és videofelvételek jóváhagyásom nélkül felhasználásra
kerüljenek. Hozzájárulok a nevezési lapon közölt adatok nyilvántartásba vételéhez.

A képek a honlapról szabadon letölthetőek, ...és kötelező megosztani! 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 szervezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon
végezhető. Egyéb amatőr sport- és kulturális rendezvények reklámozására felületet biztosítunk
igény szerint. Az Adrenalin SE fenntartja az indulói létszám korlátozásának, valamint az útvonal-,
program- és időpont változtatás jogát.

A regisztrációs díjról elektronikus számlát állítottunk ki, amelyet e-mail-ben küldünk meg.
Nyomtatott számlát nem készítünk, nem küldünk.
Az elektronikus számla ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint egy nyomtatott számla. Az
elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, ezért
kérjük, hogy töltsd le és a fájlt őrizd meg az elévülési idő végéig (8 év).

