Versenykiírás

I. EPAM Jótékonysági Maraton és
futónaptár.hu
Maratonváltó
AKIKÉRT FUTUNK
A "Kisgyerekek is lehetnek nagybetegek" program a SZTE Szegedi Gyermekklinika
Gyermekintenzív Osztály programja, amit az osztály dolgozói hoztak létre 2015 tavaszán a
bent fekvő gyermekek kezelési körülményeinek javítására és gyógyulásuk elősegítésére. Az
osztályon évente 250 gyermek kerül ellátásra, köztük veleszületett szívfejlődési
rendellenesség miatt szívműtéten átesett csecsemők és gyermekek, valamint súlyos balesetes,
égett vagy életveszélyes fertőzésben szenvedő kisbetegek is.

A VERSENY IDŐPONTJA
•

2016. június 19. vasárnap

A VERSENY RAJT-CÉL HELYSZÍNE
•

EPAM irodaház

VERSENYKÖZPONT
•

EPAM irodaház (6723 Szeged, Római krt. 21)

RAJTIDŐPONT
•

9 óra

A Maraton és a Maratonváltó együtt rajtol.
Limitidők: 6 óra (átlag tempó 9:15 perc/km). A szintidőhöz tartozó tempóban a mezőnyt záró
busz követi. Akit a záróbusz beér, fel kell szállnia, köteles levenni a rajtszámát és tudomásul
veszi, hogy a versenyből kiesett.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

•
•
•

A versenyzőnek tisztában kell lennie a verseny sajátosságával, a választott táv
hosszával, nehézségével, és tökéletesen felkészültnek kell lennie rá.
Külső segítség nélkül kell kezelnie az esetlegesen felmerülő pszichés, mentális,
izomzati, emésztési problémáit.
Tudatában kell lennie annak, hogy a fenti problémák megoldása nem a rendezők
feladata.

NEVEZÉS
A versenyre való nevezéssel a versenyző feltétel nélkül elfogadja a verseny szabályait és
etikáját.
Előre nevezni kizárólag a progrun.hu oldalon keresztül lehet, 2016. március 2-tól 2016. június
5-ig. Előnevezés esetén a nevezési díjat kizárólag banki átutalással lehet megfizetni.

KORHATÁR
A versenyen kizárólag 1998. június 20. előtt születettek indulhatnak (18 évesek vagy
idősebbek).

KATEGÓRIÁK
Születési dátum
Életkor
Férfiak Nők
1998.06.19. - 1986.06.20. 18-29 évesek
F1
N1
1986.06.19. - 1976.06.20. 30-39 évesek
F2
N2
1976.06.19. - 1966.06.20. 40-49 évesek
F3
N3
1966.06.19. - 1956.06.20. 50-59 évesek
F4
N4
1956.06.20. előtt születettek 60 évesek és idősebbek F5
N5
A maratonváltóban induló 2 és 4 fős női és férfi csapatok külön, a vegyes csapatok a
férfiak között kerülnek értékelésre.

NEVEZÉSI DÍJAK ÉS HATÁRIDŐK
Egyéni 2 fős váltó 4 fős váltó

Ft/fő
2016.03.31-ig 6 000
2016.04.30-ig 7 500
2016.06.05-ig 8 500
Helyszínen 10 000

Ft/fő
4 000
5 500
6 500
8 000

Ft/fő
3 000
4 000
5 000
6 000

Nevezési limit: 500 fő és csapat, amint ezt elérjük a nevezést lezárjuk.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK
A versenyre történő nevezés az alábbiak szerint zajlik:
Előnevezés:
A progrun.hu oldalon regisztrálj adataid pontos megadásával és a megadott számlaszámra
utald át a nevezési díjat, így válik érvényessé a nevezésed. Az utalás napján érvényes nevezési
díjat kell befizetned.
2016. június 6. után azokat a regisztrációkat, amihez nem tartozik befizetés, töröljük.
A nevezési díjat a következő számlára kérjük átutalni:
Progrun Kft.
OTP Bank
11735177-21066335
Közleményben mindenképpen add meg: „EPAM”, illetve a neved és a születési évedet,
váltók esetén a csapatnevet.

Helyszíni nevezés:
A helyszínen nevezni 2016. június 19-én 6:00-tól 8:15-ig lehetséges.

NEVEZÉS LEMONDÁSA
Az előnevezést kizárólag emailben (nevezes@progrun.hu) lehet lemondani, 2016. április 30ig. Ebben az esetben a nevezési díjat visszautaljuk, de levonunk belőle 1.000 Ft kezelési
költséget. Nem fogadjuk el a lemondást telefonon, faxon, szóban, Facebookon, stb. Az
előnevezési díjakat 2016. április 30-tól a versenyről való lemondás esetén a szervezők nem
utalják vissza! Befizetett részvételi díj esetén, a nevezés átruházható, amiről a szervezőket
írásban kell értesíteni! Az előnevezések átruházása 2016. május 31-ig lehetséges. A szervezők
átruházás esetén nem vállalnak garanciát arra, hogy megfelelő méretben tudnak pólót
biztosítani.

NEVEZÉSI DÍJ TARTALMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A versenyen való részvétel joga,
chipes időmérés,
rajtcsomag (a rendezvény pólója, rajtszám),
befutóérem,
befutócsomag,
orvosi szolgálat,
öltözési és zuhanyozási lehetőség,
frissítés a verseny során,
ruhatár (értékmegőrzést nem vállalunk!),
27 % ÁFA.

DÍJAZÁS
Minden egyéni és váltó teljesítő befutóérmet kap.
Az alábbi korcsoportok szerint eredményt hirdetünk, első három helyezettet, nemek szerint
elkülönítve:
Életkor
Férfiak Nők
Születési dátum
1998.06.19. - 1986.06.20. 18-29 évesek
F1
N1
1986.06.19. - 1976.06.20. 30-39 évesek
F2
N2
1976.06.19. - 1966.06.20. 40-49 évesek
F3
N3
1966.06.19. - 1956.06.20. 50-59 évesek
F4
N4
1956.06.20. előtt születettek 60 évesek és idősebbek F5
N5
A maratonváltóban induló 2 és 4 fős női és férfi csapatok külön, a vegyes csapatok a férfiak
között kerülnek díjazásra.

RAJTCSOMAG, RAJTSZÁM ÉS IDŐMÉRÉS
Minden előnevezett, illetve helyszíni nevező a verseny napján a versenyközpontban tudja
átvenni rajtcsomagját. A rajtszámot a verseny során végig jól láthatóan a mellkason vagy
rajtszámtartó övvel, elől kell viselni. A rajtszámot módosítani, a verseny nevét és a
szponzorok logóit letakarni tilos.
Versenyközpont címe:

6723 Szeged, Római krt. 21.
A rajtcsomagokat 2016. június 19-én reggel 6 órától 8 óra 30 percig lehet átvenni.
Az időmérés chipes rendszerrel történik.

FRISSÍTŐPONTOK
A frissítőpontokra kizárólag látható rajtszámmal léphetnek a futók. A frissítőpontokon vizet,
izotóniás italt, banánt, kólát, kekszet, citromot, paradicsomot, sót és szőlőcukrot kínálunk. A
frissítőpontok 5 kilométerenként lesznek felállítva.

EGYÉNI FRISSÍTŐ
Ezen a versenyen nem szállítunk ki egyéni frissítőket.

VÁLTÓPONTOK
A két fős váltók váltópontja 21. km-nél, a 4 fős csapatváltók váltópontjai 10. km-nél, 21. kmnél és 32. km-nél lesznek.

ELSŐSEGÉLY
A verseny időtartama alatt szakképzett elsősegélynyújtó áll készenlétben. Minden
résztvevőnek kötelessége kiemelten ügyelni saját, és a többi résztvevő testi épségére, és ha
szükséges, segítenie az esetleg balesetet szenvedett sporttársának.

ELLENŐRZŐPONTOK
Az útvonalon ellenőrzőpontokat működtetünk, melyeken rögzítjük a futók áthaladását. A
szervezők fenntartják a jogot, hogy előre be nem jelentett helyeken is ellenőrizzék a futókat.

SZABÁLYOK ÉS TUDNIVALÓK
Versenyen részt vehet minden felkészült futó, aki elfogadja a versenykiírásban foglalt
feltételeket és tisztában van vele, mire vállalkozik! Minden futó felelős azért, hogy egészségi

állapota lehetővé tegye a versenyen való indulást. A szervezők semmilyen egészségügyi
problémáért nem vállalnak felelősséget.
A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kutyával futni tilos. A
kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló futót a versenyből kizárjuk!
Pihenőhely és zuhanyzók
A szervezők pihenő helyet és zuhanyzót működtetnek a rajtcsomag felvételi helyen.
Útvonal
A verseny részleges útvonal biztosítással, a közúti forgalom fenntartása mellett zajlik.
Résztvevő köteles a rendőrség és a Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek
utasításait betartani. A verseny útvonalát irányjelző táblákkal jelöljük.
Büntetés és kizárás
A pályabírók hivatottak betartatni a verseny szabályait és eljárni a következők szerint:
•
•
•
•
•
•
•
•

Az útvonal levágása – Azonnali kizárás.
Tiszteletlen viselkedés (önkéntesekkel vagy futókkal szemben) – Azonnali és életre
szóló kizárás az összes Progrun által rendezett versenyről.
Csalás (járműhasználat, rajtszámcsere…) – Azonnali és életre szóló kizárás az összes
Progrun által rendezett versenyről.
Rajtszám letakarása – Azonnali kizárás.
Ellenőrzőpont kihagyása – Azonnali kizárás.
A verseny hivatalos személyzetének (orvos, pontfőnök, pályabíró, mentő) utasításának
megtagadása – Azonnali kizárás.
Limitidőn túli beérkezés – Azonnali kizárás.
A nem rögzített kihágásokban a pályabírók döntenek.

Óvás
Az óvást a versenyrendező felé írásban kell benyújtani 5.000 Ft kíséretében a célbaérés után 2
órán belül. Ez az összeg nem visszatérítendő, ha az óvás alaptalannak bizonyul.
Helyszínek és útvonal módosítása, a verseny törlése
A rendezők fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben előzetes figyelmeztetés nélkül
módosítsák az útvonalat, elsősegélyhelyek, ellenőrzőpontok, frissítőpontok helyét, valamint
szélsőséges időjárás miatt módosítsák a rajt idejét, helyét, vagy töröljék a versenyt.
Felelősség
Bármely a résztvevő felkészületlenségéből, hanyagságából, könnyelműségéből származó
balesetekért, károkért a rendezők nem tartoznak felelősséggel.
Hírlevél

A versenyre való nevezéssel a résztvevő feliratkozik a Progrun hírlevelére.
Fotók, videók
A versenyre való nevezéssel a résztvevő elfogadja, hogy róla képek, videók készülhetnek a
verseny során. Ezekkel a képekkel, videókkal a verseny rendezői rendelkeznek, azokat
harmadik személy rendelkezésére bocsáthatják.

