III. Avas Vertical egyenkénti indítású felfutó verseny kiírása
A verseny helye: Miskolc, Papszer u. (a Herman Ottó Múzeum épülete mellett, az avasi
lépcsősor alja)
A verseny ideje: 2019. április 21., vasárnap
A verseny célja: Az egészség megőrzését szolgáló rendszeres testmozgás fontosságának
hirdetése. Versenyzési lehetőség biztosítása valamennyi korosztály hazai és külföldi amatőr és
profi sportolói számára. Miskolc újabb nevezetességeinek, az Avasi Református-templomnak és
az Avasi-kilátónak a bemutatása.
A Szervező Bizottság elnöke: Katona Ferenc önkormányzati képviselő
Rendező: Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány (elnök: Brógli Máté)
A verseny távja, típusa: 1,2 km; egyenkénti indítás, 1 percenként
KORCSOPORTOK, KATEGÓRIÁK:
10-14 éves kcs.: leány-fiú
15-18 éves kcs.: leány-fiú
19-39 éves kcs.: női-férfi
40-49 éves kcs.: női-férfi
50-59 éves kcs.: női-férfi
60 – 69 éves kcs.: női-férfi
NEVEZÉSI DÍJAK, HATÁRIDŐK: (HUF)
Nevezési határidő
Nevezési díj
2019. március 15.
2.000,- HUF
2019. április 14.
2.500,- HUF
Helyszínen
3.000,- HUF
A nevezési díjak, csak a megadott nevezési határidőkig történő befizetés esetén
érvényesek!

ELŐNEVEZÉS - A nevezési lap megküldésével, a www.maratonclubmiskolc.hu
honlapon, online formában. Az előnevezés az előnevezési díj határidőig történő átutalásával
együtt érvényes: Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány, számlaszám: 5510018612004939
Előnevezés: 2019. április 14-én, 12.00 óráig.

Nevezés lemondása: A nevezési díjat visszautalni nem áll módunkban, ellenben a verseny előtt
jelzett nevezés lemondását 1000 HUF-os regisztrációs díj ellenében másik versenyünkre átvezetjük.
Versenyeinkről a www.maratonclubmiskolc.hu weboldalon lehet informálódni.
Nevezés módosítása: A versenytáv módosítására lehetőséget biztosítunk 2019. április 14., 20:00ig, a regisztrációt megerősítő e-mailre válaszolva.
A verseny napján az előre nevezettek számára a versenytáv módosítása 1.000.- Ft/fő készpénz
befizetésével lesz lehetséges.

A NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZA:
•
•
•
•

Az ELŐNEVEZETTEK részére névre szóló rajtszámot
Chipes időmérést
A frissítést
Rajtszám felmutatása ellenében kedvezményes belépési lehetőséget a Herman Ottó
Múzeumba a verseny hétvégéjén!

•

Szükség esetén az orvosi ellátást

Helyszíni nevezés, illetve az előnevezetteknek rajtszám-átvétel:
2019. április 21-én, vasárnap, 8 órától – 10.00 óráig – a helyszínen
RAJT:
10.30-kor, 1 percenként
Rajt helye: a Miskolc, Papszer u. - az avasi lépcsősor alja
Cél: az Avasi-kilátó 1. emeleti „terasza”
A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE:
Elektromos időméréssel, a nettó idő figyelembevételével.
FRISSÍTÉS:
a célban - az Avasi-kilátó I. emeleti „teraszán” - víz, üdítő, szőlőcukor, édesség, gyümölcs
DÍJAZÁS:
Valamennyi kategória 1-3. helyezettje éremdíjazásban részesül.
Célba érkezés után TOMBOLASORSOLÁS, a rajtszámok alapján!!!
FONTOS!
A versenyen minden futó saját felelősségére indul. A résztvevők a nevezési lap kitöltésével,
beküldésével elismerik, hogy elfogadják a versenykiírásba foglalt feltételeket, illetve
kinyilvánítják, hogy egészségesek és felkészültek az általuk választott táv teljesítésére.
Kizárjuk azt a versenyzőt, 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 kerékpározni, rajtszám nélkül, kutyával futni TILOS!
Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a Szervezők
előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
További információ: tel: 30/7212-403; 70/391-9136; e-mail: steveszucs@gmail.com és
mate@hegyimaraton.hu
/A rendezők fenntartják a változtatás jogát!/
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