II. Hód-Futófesztivál

VERSENYKIÍRÁS
Időpont: 2016. április 24. (vasárnap)
Helyszín, rajt/cél: Hódmezővásárhely, Kossuth tér
Rendező: Hód-mentor SE
Információ, elérhetőségek:
•
•

E-mail: info@hodfutofesztival.hu
Honlap: www.hodfutofesztival.hu

Versenyközpont: Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás
Tagintézménye, Városház u. 2. A versenyközponttól a rajt/cél terület kb.
150m-re található.
Megközelítés:
•

•

•

Vonattal: Hódmezővásárhelyi Népkert állomás - versenyközpont
távolsága: 1200 m
Busszal: Hódmezővásárhely, Autóbusz állomás - versenyközpont
távolsága: 1000 m,
Hódmezővásárhely, Tóalj utca - versenyközont távolsága: 400 m
Autóval: Interspar parkoló (javasolt), további lehetőségek:
Strandfürdő parkoló (fizető), Szent Antal u., Andrássy u., Zrínyi u.

Öltöző, ruhatár, WC: a versenyközpont épületében, Kossuth téri
nyilvános WC
Távokkal, kategóriákkal kapcsolatos információk:
Táv

Kategória

Korlátozás

300 méter

300m, 3-6 évesek

3-tól 6 éves korig

Táv

Kategória

Korlátozás

300m, 7-10 évesek

7-től 10 éves korig

3,5 km férfi
3,5 km

nincs
3,5 km női

7 km férfi
7 km
(7,0975 km)

nincs
7 km női

Félmaraton egyéni férfi*
Félmaraton egyéni
(21,0975 km)

12 éves kortól
Félmaraton egyéni női*

Félmaraton párban/hárman férfi**
nincs
Félmaraton váltó
(21,0975 km)

Félmaraton párban/hárman női**

Félmaraton céges váltó

A váltótársak azonos cég vagy szervezet

* A félmaraton egyéni indulóinak lehetőségük van egyidejűleg valamely
váltó első futójaként is elindulni. Ekkor a saját és a váltó chipjét, valamint
a saját és a váltó rajtszámát is kötelesek viselni. Az egyéni induló után a
váltóban már nem kell nevezési díjat fizetni.
** A vegyes váltók a férfi váltókkal együtt kerülnek értékelésre. A párokat
a három fős csapatokkal együtt értékeljük.
Útvonal: Megtekinthető térképen a honlap útvonal menüpontjában.

•

•

3,5 km-es kör: Kossuth tér - Szőnyi u. - Oldalkosár u. - Batthyány
u. - Andrássy u. - Dr. Rapcsák András út - BFMK - Hódi Pál u. Városház u. - Okmányiroda - Bethlen GRG - Szőnyi u. (kerékpárút)
- Tóalj u. (kerékpárút) - Ady E.u. (keleti oldali kerékpárút) - Bartók
B. u. - népkerti sétány - Tóalj u. (kerékpárút) - Szőnyi u. - Kossuth
tér
7 km-es kör (7 km-es és félmaratoni táv): Kossuth tér - Dr.
Rapcsák András út - BFMK - Hódi Pál u. - Városház u. Okmányiroda - Bethlen GRG - Szőnyi u. (kerékpárút) - Tóalj u.
(kerékpárút) - Kodály Z. u. (kerékpárút) - Pető F. u. - Rudnay Gy. u.
- Takács F. u. - Liget sor - Ipoly u. - Mandula u. - kishomoki
kerékpárút - Erdő u. - Rezeda u. - Pákozdy F. u. - Ady E. u.
(nyugati oldali kerékpárút) - Ady E. u. (keleti oldali kerékpárút) Bartók B. u. - népkerti sétány - Tóalj u. (kerékpárút) - Szőnyi u. Kossuth tér

Nevezés: A verseny honlapján (www.hodfutofesztival.hu) található
online nevezőrendszerben, illetve korlátozott számban a helyszínen,
légkésőbb a választott táv rajtja előtt fél órával! A nevezés akkor
érvényes, ha a nevezési díj az aktuális nevezési határidőig
átutalással vagy készpénzzel kiegyenlítésre került!
Nevezési határidők, nevezés díjak, fizetési módok: a nevezési
díjak oldalon találhatók.
Rajtszám (és chip) átvétel, versenyiroda nyitva tartása:
Dátum

Időpont

április 22.(péntek)

később...

április 23.(szombat)

később...

április 24.(vasárnap)

8:00-11:00

•

•

Fontos, hogy tudd a rajtszámodat, amikor az asztalokhoz sorba
állsz!
Az első félmaratonjukat teljesítő indulók egy speciális "ELSŐ
FÉLMARATON" feliratú rajtszám viselésére jogosultak. Ezt a
rajtszámot a nevezési űrlapon lehet igényelni.

Rajtszám viselés szabályai:
•

•

Az rajtszámod elöl viseld, kérünk, ügyelj rá, hogy mindig jól látható
legyen, és ne hajtsd össze! Szabálytalan rajtszám viselés esetén
10 perc időbüntetést kaphatsz!
Gondoskodj róla, hogy a rajtszámod helyesen legyen felerősítve,
ehhez a nevezési pultokon találsz biztosítótűket!

Ajándék póló: A 7 km és félmaratoni távok minden nevezője a verseny
emblémájával ellátott pólót kap ajándékba! További pólók 1500Ft/db
(pamut), illetve 2500Ft/db (technikai) áron rendelhetők.
Időmérés: A 7 km-es és félmaratoni távokon chip-es rendszerrel
történik, a 3,5 km-es és 300 m-es távokon nincs időmérés.
Díjazás: A 3,5 km, 7 km, és félmaratoni távok kategóriáinak első 3
helyezettje érem- és oklevéldíjazásban részesül. A 300 m-es távon
minden induló apró ajándékot kap. A félmaratoni egyéni versenyben a
következő
korosztályok
győzteseit
külön
díjazzuk:
F12-15, F16-19, F20-24, F25-29, F30-34, F35-39, F40-44, F45-49, F5054,
F55-59,
F60-64,
F65-69,
F70+
N12-15, N16-19, N20-24, N25-29, N30-34, N35-39, N40-44, N45-49,
N50-54, N55-59, N60-64, N65-69, N70+
Eredmények: A verseny honlapján április 24-én estétől lesznek
elérhetők.
További tudnivalók minden indulónak
•

A versenyen minden felkészült futó és kerekes székesek is rajthoz
állhatnak, akik elfogadják a versenykiírásba foglalt feltételeket.

•

•

•

•

•

•

•

A rajtszámot köteles minden induló elölről jól láthatóan, teljes
terjedelmében viselni, top használata esetén is!
10 perc időbüntetést kaphat az a versenyző, aki a rajtszámát
összehajtja, letakarja, nem jól láthatóan viseli a verseny ideje alatt.
Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki többszöri figyelmeztetés
ellenére is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályt,
továbbá aki nem teljesíti a verseny - szervezők által kijelölt - teljes
távját vagy a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak
megfelelő adatokkal illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem
rendeltetésszerűen használja.
Saját és futótársaik érdekében TILOS a futóknak a táv
teljesítése közben bármilyen zene- vagy egyéb lejátszót
egyszerre mindkét fülükbe dugva hallgatni, használni!
A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni,
kutyával futni tilos. A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló
futót a versenyből kizárhatjuk!
A verseny szervezője fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát
tehcnikai okok miatt korlátozza, a nevezést bármikor lezárja. A
kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló futót a versenyből
kizárhatjuk!
A verseny szervezője fenntartja az útvonal- és program változtatás
jogát.

Információk a félmaratonon indulóknak
Útvonal: Egy 97,5 m-es szakasz után - melyet váltó esetén az első kört
teljesítő versenyzőnek kell lefutnia - 3 darab 7 km-es kör következik.
Frissítés: A körön két frissítőpont található, egy a cél közelében, egy
pedig a kör felénél. Így a verseny folyamán összesen 6 alkalommal, 3,5
km-enként lesz alkalom az elvesztett energia pótlására. A frissítőpontok
kínálata: víz, izotóniás ital, banán, szőlőcukor.
Egyéb:

•

•

A félmaratoni távot egyéniben vagy váltóban sikeresen teljesítő
futókat befutóéremmel jutalmazzuk.
A váltóknak kötelező a nevezéskor megadott futási sorrendet
tartaniuk.

