II. Palkonyai Dőlıfutás
VERSENYRÉSZLETEK

Futónaptár.hu

2016. április 23. szombat
•
•
•
•
•
•
•
•

Rajt / Cél helyszíne: Palkonya, Mokos Pince
Rajt idıpontja: 11.00 óra
Idımérés zárása 16 óra
Távok: S táv 9,9 km / M táv 19 km*
Szintemelkedés: S –239 m / M – 384m*
Idımérés: chipes idımérés. A rajtszám hátoldalára van a chip ragasztva, nem lehet
onnan eltávolítani, nem kell leadni. Idımérés 15 órakor zárul.
Nevezés módja: online illetve az esemény napján, a helyszínen lehetséges.
Rajtcsomag átvétel: pécsi egyesületeknek személyesen visszük ki a csapatoknak.
Április 20 és 21-én Pécsett a Kaposvári u. 4 címen személyesen lehet a rajtcsomagot
átvenni. (idıpontról még tájékoztatást küldünk). A rajtcsomagot a verseny napján a
versenyközpontban lehet átvenni személyesen.

*pontos távokat, szintemelkedéseket az Útvonal menüpontban olvashatják.
NEVEZÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Nevezési díjak
•
•
•
•
•
•
•

2016. február 15-ig: 3000 Ft
2016. február 16. és március 31. között: 3500 Ft
2016. április 1. és 15. között: 4000 Ft
Helyszíni nevezés: 4500 Ft
A helyszíni nevezés a rajt elıtt egy órával zárul!
A befizetett nevezési díjakról a szervezı e-számlát küld, mely elfogadása a nevezéssel
együtt történik.
A nevezési díjnak az adott kedvezményes nevezési idıszak utolsó napjáig be kell
érkeznie, ellenkezı esetben a következı idıszak nevezési díja az irányadó.

Minden nevezınek biztosítunk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chipes idımérés
egyedi befutóérem
az esemény logójával ellátott póló
frissítés (víz, sportfröccs, szılıcukor, zsíros kenyér)
orvosi jelenlét, rendıri biztosítás
értékmegırzés
programleírás a verseny útvonaltérképével, az indulóknak szánt információkkal a
kedvezményekrıl, programokról, helyszínekrıl; szponzorok felajánlásai, kiadványai
képgaléria, ingyenesen letölthetı képekkel
részvétel a versenyen

Hivatalos Versenyzési Feltételek, általános szabályok
A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval minden induló
elfogadja a versenykiírásban foglaltakat. Ezzel a versenyzık elismerik, hogy saját felelısségre
indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel feltételének.
A verseny helyszínein elhagyott értékekért, személyes tárgyakért nem vállalunk felelısséget.
A szervezık fenntartják a jogot, hogy a versenyrıl és versenyzıkrıl fotót és filmet
készítsenek, melyek a továbbiakban a szervezık tulajdonát képezik.
A versenypálya biztosítása: A pályát a szervezık szalagozással és kilométer táblákkal
kijelölik. A pálya betonos és erdei utakon, dőlıutakon és mezın halad. A versenypálya
kétséges pontjaira szervezıket, útirányítókat biztosítunk. Az esetleges problémákat kérjük a
kölcsönös megértés és udvariasság jegyében kezelni.
A versenypályán való eltévedés: Bár a pályát teljes hosszában kijelöljük szalagozással,
elıfordulhatnak eltévedık. E tévedést okozhatja a versenyzı figyelmetlensége, esetleg valaki
lebontja, áthelyezi a szervezık szalagozását stb. Ezért kérjük a versenyközpontban kihelyezett
pályarajzot tekintsétek át és próbáljátok megjegyezni. A pályán való eltévedésért a rendezık
nem tudnak felelısséget vállalni!
Háziállatok: Az útvonal teljes hosszán háziállattal futni TILOS, ez ugyanis a többi versenyzı
haladását akadályozhatja.
Közlekedés a rajt-cél kapunál: A rajt-cél kapunál mőködı chipes rendszeren áthaladni
gyalogosan (a versenyt kivéve befutónál) is TILOS! A rajt-cél kapu mellett felállítót
chiprendszer érzékelıjét eltakarni vagy elé állni TILOS, mert megzavarhatja a rendszer
mőködését, ami miatt a versenyen mért idıadatok elveszhetnek, vagy a rendszer elromolhat.
A rendezık fenntartják a jogot, hogy módosítsák az útvonalat, frissítıpontok helyét, errıl
legkésıbb a verseny napján értesítik a versenyzıket.
Szervezık:
Rechnitzer Szilvia, Kékesi Román, Szép Katalin

