TRON FÉLMARATON
Futónaptár.hu
A RAJT IDİPONTJA ÉS HELYSZINE: 2016.03.05., 11:00 óra (szombat), Palics, Vigadó
épülete – Kongresszusi Központ (46.098715, 19.758606)
A VERSENY SZERVEZÖJE: ARK TRON Palics
NEVEZÉSI KÖZPONT: Palicsi Vigadó épülete – Kongresszusi Központ, Palicsi-tó partja
A VERSENY CÉLJA: Palics rekreatív-, sport- és turisztikai rendezvényeinek gazdagítása, a
rekreációs futás népszerősítése, a sportolásra való ösztönzés, figyelemfelhívás a fizikai
aktivitás fontosságára, lehetıségnyújtás a futás szerelmeseinek az egymás közötti
megmérettetésre, külön nyomatékot helyezve az amatır- és rekreatív futók versenyekbe való
bekapcsolására és a szabadidı egészséges-, szórakoztató módon történı eltöltésére. Emellett
sportbarátságok ápolása és azok tovább bıvítése, erısítése, úgy hazánkban, mint a
szomszédos országok futóival, a sport-kultúra szélesítése, az egészséges életmód
hangsúlyozása, valamint a TRON atlétikai és szabadidısportklub taglétszámának növelése.
VERSENYTÁVOK: Félmaraton (21,0975 km) , SRCEF élményfutam 5 km
A VERSENYTÁVOK LEIRÁSA: A félmaraton résztvevıi 4, a SRCEF élményfutam
résztvevıi 1 kört futnak (a kör megegyezik a korábbi évek versenyeivel)
Mindkét versenyszám 11 órakor rajtol a Vigadó épülete elıl.
A versenyzık a Palicsi-tó partján futnak, továbbá az úgynevezett “Férfi strandon” keresztül a
Janko Pejanović sportközpontig, ahol kimennek a Palicsi-tó melletti kerülı útra ( A kerülı
úton le lesz zárva a gépkocsiforgalom).
A rajttól pontosan 2115 méter után az elsı fordulópont vár a versenyzıkre, ahol 180 fokos
forduló után ugyanazon az úton futnak vissza a Vigadó felé, jobb oldalról megkerülve azt,
majd az erdın keresztül a Víztorony-fıbejáratig irányába, ahol el lesz helyezve a második
fordulópont.
A Srcef élményfutam résztvevıi viszafordulva, egyenesen a célba futnak, a félmaraton
résztvevıi viszont a cél és a Vigadó épülete elıtt jobbra fordulva a Nıi strand irányába
indulnak, ahol balra kanyarodva megkezdik a második, harmadik illetve a negyedik körüket.
A negyedik kör végén a Vigadó alagútján átfutva a versenyzık befutnak a célba.
IDİMÉRÉS: A TRON futóklub történelmében elsı alkalommal chippes idımérést végezünk
az Evochip Kft közremőködésével.
FRISSITİPONTOK ORVOSI SEGITSÉG: Körönként két frissítı pont lesz elhelyezve, így a
félmaraton résztvevıi 8 alkalommal tudnak frissíteni.
A rászorulóknak orvosi ellátás lesz biztosítva az egész pályán.
A résztvevık saját felelısségükre futnak!
KORHATÁR: Csak a 18 évnél idısebbek vehetnek részt a félmaratoni futáson (1998. március
5-én vagy korábban születettek).
Az 5 kilométeres élményfutamon a 18 évnél fiatalabb résztvevıknél szükséges az edzı vagy a
szülık beleegyezési aláírása.
EREDMÉNYHIRDETÉS: Az utolsó félmaratont futó célbaérése után 10 perccel.
KATEGÓRIÁK: Félmaraton: abszolút, F-40, F-50, F-60 és idısebbek, N-35, N-50 és
idısebbek.
Az élményfutamon: abszolút férfi és nıi.
A versenyzıt, aki az abszolút kategóriában helyezést ér el, nem soroljuk be az korosztályos
kategóriákba.
FÉLMARATON CÉLBAÉRKEZÉSI HATÁRA: 2 óra 45 perc
DIJAK ÉS EREDMÉNYEK: Az elsı három helyezett az abszolút kategóriában serleget és
szerény ajándékcsomagot kap.
Az elsı három helyezett a korcsoportos kategóriákban érmeket kap.
Minden résztvevı, aki sikeresen lefutja a távot, amelyikre benevezett, oklevelet kap az elért

eredményével. A félmaraton táv teljesítıi célba érkezı érmet is kapnak.
A hivatalos eredmények a verseny honlapján, már a verseny napján megjelenítésre kerülnek.
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Részvétel a Tészta party-n, pénteken, 2016. március 04-én
Chippes idımérés
Rajtszám
Tehnikai póló (100% polieszter)
Víz (0,5L)
Natural Block – Musli bar
Frissítés a pályán és a célban
Célba érkezı érem (a félmaratoni táv teljesítıire vonatkozik)
Oklevél
Szülinapi tortaszelet
Szendvics
Orvosi ellátás
Utalvány a kedvezményes belépı megvásárlásához a Mórahalmi Szent Erzsébet
Gyógyfürdıbe (a kedvezményes belépı ára 500 Huf)

——A rajtcsomagokat át lehet venni:
– 2016. március 4-én 18-21 óra között (za Tészta party ideje alatt),
– a verseny napján 8:00-10:30 óra között a Kongresszusi teremben, a Vigadó épületében (a
Versenyközpontban)
10:30 óra után nem lehet nevezni és a rajtcsomag-kiosztást is megszüntetjük.
NEVEZÉSI DIJ (mindkét futamra): 2016.01.16-2016.02.26-ig 6000 huf
(SPURI Aranykártyás futók és 6.Kaposvár dombjai félmaraton-FINISHER részére 4800 Huf),
2016.02.26.-a után 6000 huf (SPURI Aranykártyás futók részére 4800 Huf),
a rajtcsomag nem tartalmazza a technikai pólót. Nevezési link:
http://www.tronmarathon.org/hu/info/nevezes/ Facebook:
https://www.facebook.com/tron.palic Elérhetıség: http://www.tronmarathon.org/hu/kapcsolat/
- See more at: http://www.tronmarathon.org/hu/info/informaciok/#sthash.2mQHuMyW.dpuf

