„Nyárköszöntő a Zselici Csillagparkban” Futóverseny
a SEFAG Zrt. és Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület szervezésében
Ha szereted a mozgást és a kihívásokat, jelentkezz a 2016. május 28-án 10.30-kor kezdődő
futóversenyre.
A verseny távja 17,7 km, a RAJT és a CÉL a Zselicben a Ropolyi tónál (a 67-es útról
Kardosfa Hotel irányába leágazó út vezet a Ropolyi tóhoz).
A terepviszonyokról bővebb tájékoztatást kaphattok a csatolt térképen.
Kiegészítő magyarázat a csatolt térképhez:
A csatolt térképen jelöltük a futótáv 22 magassági pontjait a terepviszonyok érzékeltetése
céljából. Az eligazodást segítendő jelezzük, hogy a verseny befejező szakasza a 22. magassági
pont után a 3., majd 2., majd pedig az 1. magassági pont étintésével a Ropolyi tóig tart.
A távot lehet teljesíteni egyéniben, illetve váltóban 3 fős csapattal. A váltóban teljesített táv
esetén a váltópontok, illetve az egyes futótávok:
1. táv: 4,3 km (Váltópont: „Csárdahely” – 10. magassági pontnál)
2. táv: 8,3 km (Váltópont:„11-es rakodó” – 19. magassági pontnál)
3. táv: 5,1 km
Azok, akik csak nézni szeretik, ahogy mások futnak, de űzni nem, ne csüggedjenek, számukra
is tartogatunk programot. 11.00 órától kezdődően, a Ropolyi tónál az alábbiak szerint:
Horgászverseny: A jelentkezők saját horgászfelszereléssel tudnak ezen a programon részt
venni. Részvételi díj a horgászversenyre bruttó 1.000 HUF (helyszíni befizetéssel, regisztráció
a regisztrációs sátornál)
Fogatozás a Ropolyi tó környékén található erdőségekben: Részvételi díja bruttó 500 HUF
A horgászverseny és a fogatozás részvételi díjának befizetése a helyszínen a regisztrációs
sátornál történik.
A programon résztvevőket a Ropolyi tónál vadpörkölttel és langallóval várjuk ebédre,
valamint egész nap érdekesebbnél érdekesebb programokkal a Zselici Csillagpark
Csillagvizsgálójában.
A futóversenyre jelentkezési határidő: 2016. május 9.
(a horgászversenyre és a fogatozásra a helyszínen is lehet jelentkezni, de lehetőség szerint
előzetes jelentkezést kérünk az alábbi e-mail címen)
A jelentkezéseket a futas@sefag.hu e-mail címre kérjük küldeni, a mellékelt nevezési lap
kitöltésével, valamint a futás nevezési díja befizetéséről szóló igazolás másolatának
csatolásával.
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Nevezési díj: 1000 Ft/fő – egyéni és váltó futás esetén egységesen, kivéve a SPURI
Aranykártyával rendelkezők, akiknek részére 850 ft/fő a nevezési díj.
A futóverseny nevezési díjának befizetése az alábbiak szerint történhet:
1. Átutalással a Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület 10403909-5050525452501009 számú számlára, közleményben a futó nevével (egyéni futás esetén), illetve a
csapattagok nevével (váltófutás esetén). A számlát az átutaló nevére és címére állítjuk ki.
2. A Kereskedelmi Bank bankfiókjában történő készpénz befizetéssel a fenti számlára,
közleményben a névvel (egyéni futás esetén), illetve a csapattagok nevével (váltófutás
esetén). Ebben az esetben befizetőként a számlát kérő intézmény/klub nevét kérjük megadni.
FIGYELEM! A számlák megfelelő kibocsátása érdekében kérjük, hogy a befizetéskor
szíveskedjenek megadni azon személy/szervezet nevét és címét akinek/aminek nevére a
számlát ki kell bocsátani.
Díjazás: minden résztvevő számára emlékpóló és támogatói ajándékok, valamint az egyéni és
váltófutás első 3 helyezettjeinek értékes ajándékok.
Javasolt szálláslehetőségek a környéken:
- Klebesberg Középiskolai Kollégium, Kaposvár
- Kaposvári Egyetem Kollégium, Kaposvár
- Hotel Kardosfa - Zselickisfalud
- Vörösalma Vadászház, Kaposgyarmat
További szálláslehetőség Szennában (www.szenna.hu),
(www.meseszallo.hu)

valamint

Bőszénfán

A szállások foglalását a jelentkezőknek kell intézni, illetve saját költségen téríteni.
Minden tudnivalóról, újdonságról tájékoztatót jelentetünk meg a www.sefag.hu honlapon és a
SEFAG Zrt. Facebook oldalán, valamint a nevezéskor megadott e-mail címre tájékoztatót
küldünk a további tudnivalókról.
További információ:
Kovácsné Kiss Zita
kiss.zita@sefag.hu

2

