II. RISKA Kölyökmaraton Baja
2021.09.26. 10:00

A verseny rendezője:
Mogyi Sportegyesület Baja

A verseny fő támogatója:
Alföldi Tej Kft. /RISKA/
Táv:

•

I. korcsoport: 250 m

•

II. korcsoport: 500 m

Versenyközpont:
Baja, Petőfi-sziget /Március 15. sétány/ Rendezvénytéren kialakított rendezői
sátorban.

Rajt időpontja:
I.korcsoport 250m: 10:00
II. korcsoport 500m:10:15

Korcsoportos besorolás:

I. korcsoport: óvodás korú és általános iskola 1-2. osztályos tanulói.
II. korcsoport: általános iskola 3-4. osztályos tanulói.

Létszám limit:
A két futamon összesen 250 induló nevezését tudjuk biztosítani!
Amennyiben az indulói létszám az előnevezések során betelik, úgy a helyszínen már
nem áll módunkban nevezést elfogadni!

Útvonal:
A Petőfi-sziget rendezvényterén kialakított 250 méteres körpályán /1 ill. 2 kör/

Nevezési díjak:

Nevezési időszak
2021.09.19-ig
Helyszínen /létszám limit 250fő
eléréséig/

I. kcs. 250m
800 Ft
1.000 Ft

II. kcs. 500m
800 Ft
1.000 Ft

Javasoljuk az előzetes regisztrációt a versenyre, hiszen csak ebben az esetben
tudjuk garantálni a gyermek részre a versenykiírásban feltüntetett ajándékokat!

A nevezési díj tartalmaz:
Rajtcsomagot/támogatói termékek/
Verseny utáni frissítést/víz/,
Orvosi szolgálatot,
Egyedi befutóérmet /aranyérem minden célba érkezőnek/
RISKA plüss tehén /minden célba érkezőnek/

Nevezés :
A verseny honlapján erre a célra kialakított felületen. Illetve a létszámlimit /250

fő/erejéig a verseny helyszínén!
A versenyre előnevezésnek a 2021.09.19. éjfélig beérkezett nevezések számítanak!
A helyszíni nevezés –amennyiben az előnevezettek száma nem éri el a
létszámlimitet- az első versenyszám rajt időpontja előtt negyed órával lezárul!
A nevezés a nevezési lap kitöltésével valamint az aktuális nevezési díj befizetésével
érvényes!

Nevezési díj befizetésének módja:
Készpénzben a verseny helyszínén rajtszám átvételkor! Előre utalással való
fizetés nem lehetséges!!!

Öltöző:
Öltözési lehetőség a versenyközpont melletti Turisztikai Központban található.

Információ:

•

A versenyen minden futó saját felelősségére indul, akik elfogadják a
versenykiírásba foglalt feltételeket

•

Kizárásra kerül az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja nem a
mellére tűzve viseli a verseny ideje alatt

•

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 versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!
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.

A szervezők fenntartják az útvonal-, program- és időpont változtatás jogát!

XI. Kikelet Félmaraton Baja Rendezői Csapata
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