II. Robinson szigeteki terep-cross futás
és vízi családi nap
Szervezők:
Szécsényi Amatőr Futók
Jánosné ,Hasznosi Márk

Társasága,

Szécsény futónagykövetei,

Czele János,

Czele

Nógrádi Vízivilág Egyesület
Időpont: 2019.08.10 szombat 14.00 óra
Versenyközpont: Robinson-szigetek Szécsény külterület
A verseny terepfutás 10 akadállyal. Ha kitartó és bátor vagy, egy nagyszerű és egyedi futó
élményben lehet részed családias környezetben és hangulatban a Robinson-szigetek Natura 2000-es
egyedi táji környezetében.
Célja: A mozgás népszerűsítése, sportbarátságok ápolása, versenyzési lehetőség biztosítása amatőr
sportolók részére.
A családi nap keretében a Robinson szigetek mint Ipoly folyó menti kikötőpont bemutatása a
résztvevőknek.
A Robinson szigetek holtágain lehetőség biztosítása kajakozásra, kenuzásra, kerékpározásra.
A Nautra 2000 terület élővilágának megismerése, megtekintése szakvezetéssel.
Vízivilág ismereti totó kicsiknek és nagyoknak
Bemelegítés: 14 óra
Rajt:

Gyerek futamok:

14.15 órától,

Robinson terep-cross 8 km

15.00 óra

4 km nordic walking

15.00 óra

Férfi-női abszolút 1-3 hely

Korcsoportok:
Férfi-Női

Gyerek futamok

15-29

2-5 év

100m

30-39

6-11 év

500m

40-49

11-14 év

1000m

50-59
60+
Nevezési díjak:

Előnevezéssel 2019.08.08-án éjfélig (fizetés a helyszínen)
Kedvezmények:

2500Ft
SZAFT tagoknak ingyenes.

Nyugdíjasoknak BSI futónagyköveteknek, szécsényi lakosoknak, rendvédelmi dolgozóknak és
Spuri aranykártyásoknak
1500 Ft
Nordic Walking

1000 Ft

A kedvezmények csak előnevezéssel érvényesek!
Helyszíni nevezés:

3500 Ft

Gyermekfutamokra nevezés a verseny napján, a helyszínen történik , amely ingyenes!
Előnevezés online: https://versenyzek.hu
Helyszíni nevezés: A helyszínen a verseny előtt 13 óra 45-ig.
Nevezési díj tartalma:
Frissítés; Érem díjazás a korosztályok 1-3 helyezettjei részére; egytálétel az előnevezők részére;
BSI által felajánlott futópóló
A futópálya: Földút, homokos, füves szakaszokkal, vizes és épített akadályokkal.
Eredményhirdetés: 16: 30 órától
Parkolás: A kijelölt parkoló helyeken,
Öltöző, ruhatár: A versenyközpontban
Útvonal biztosítás: a frissítő állomásokon önkéntesek bevonásával történik.
Orvosi felügyelet: a verseny ideje alatt biztosított.
Info: Czele János: +36 70 70 703 53 23
Mail: szecsenyamatorfutok@gmail.com

Figyelem!
A versenyen a futó etikett szabályok betartása kötelező!

A versenyen mindenki a saját felelősségére indul!
A rendezőség a változtatás jogát fenntartja!
Egyebek:
Személyes tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal.
A versenyre való nevezéssel a résztvevő elfogadja az alábbi nyilatkozatot:

NYILATKOZAT
Tudomásul veszem, hogy a versenyen saját felelősségemre veszek részt. Aláírásommal igazolom,
hogy jó fizikai állapotban vagyok. A versenyre edzésekkel készültem. Egészségi állapotomat
ellenőriztetem, nem tudok olyan betegségről, ami részvételemet akadályozná. Elfogadom, hogy a
versenyről készült film és képanyagok reklámcélú felhasználásában szerepelek, és ezért semmilyen
ellenszolgáltatást nem kérek. Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki nem
teljesíti a verseny teljes távját, továbbá a nevezési lap hiányos, vagy pontatlan kitöltéséből adódó
problémákért a szervező nem felelős. Ha az itt leírtakra visszavezethetően bármilyen károsodás ér,
akkor a rendezők felé semmilyen kárigénnyel, követeléssel nem élek.

A versenyzők a futáson és kerékpárversenyen saját felelősségükre vesznek részt. A
sportprogramokra való online regisztrációval, a egészségügyi felelősségi nyilatkozat helyszíni
aláírásával, és a rajtvonalon való áthaladással minden versenyző elismeri, hogy a versenyre
felkészült, és annak teljesítéséhez alkalmas állapotban van. Nincs tudomása olyan betegségről, mely
a szakaszon való részvételét akadályozná. A szervező a verseny ideje alatt a futókat ért sérülésekért
felelősséget nem vállal. Az induló egyéb kártérítési igénnyel nem élhet szervező felé. A
versenyzőnek az érvényes nevezéssel a hivatalos rajtszámot a futás ideje alatt kötelezően viselnie
kell! Ezen szabály megszegése azonnali kizárással jár.

