VERSENYKIÍRÁS

Rendezvény célja
Az egészséges életmód népszerősítése, a szabadidı hasznos eltöltéséhez lehetıség biztosítása;
A futás örömeinek megismertetése a JAZZ-rajongók körében;
JAZZ népszerősítése az amatır sportolók részére;
Rendezvény elnevezése:
JAZZFİVÁROS-FUTÁS
Idıpont:
2016. augusztus 06. (szombat) 11.30
Hely:
Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidıközpont
Rendezı:
IUSTITIA Egyesület
Információ: www.iusegy.com;
Elérhetıség: iusegy@gmail.com; 30/960-21-12;
Versenyszám:
2.300 m

Nevezés:
versenyközpontban: verseny napján
9 órától
A nevezést a futam rajtja elıtt 10 perccel lezárjuk!
Díja: 600,-Ft/fı

Díjazás:
Abszolút kategóriában nemenként 1-3. hely: Érem
Külön elismerésre kerül a legfiatalabb és legidısebb induló
Minden befutó a célban frissítıt kap: édesség, ásványvíz.
Valamennyi regisztráló a verseny logójával ellátott pólót kap!
(kérjük, hogy a távot ebben a pólóban teljesítsd!)
A célba érkezık INGYENES BELÉPİ-t kapnak a szombati programra!
Egyéb:
-A szervezıkkel szemben minden jogcímen kizárt a kártérítési igény érvényesítése!
Az értéktárgyakért felelısséget nem vállal a rendezı!
öltözés a helyszínen biztosított, a 11.15-ig átadott csomagokat átszállítjuk a célterületre
útvonal: a Szabadidıközpont területén; külön útvonal-rajzon jelölve
talaj: föld
szintkülönbség: nincs
A versenyzık és az érdeklıdık kötelesek a közterület használatára vonatkozó szabályokat betartani. A
szabályszegıket a rendezıség jogosult figyelmeztetni és a terület elhagyására felszólítani.

Jó futást, kellemes kocogást!

VERSENYKIÍRÁS
Melléklet:
A versenyzık részvétele
Versenyzı: aki a versenykiírást és a szabályzatot –nevezéssel- magára nézve
kötelezınek elfogadja.
A versenyzık a rendezvényen saját felelısségükre vesznek részt.
A nevezés leadásával és a rajtvonalon való áthaladással (ráutaló magatartás)
minden versenyzı elismeri, hogy a versenyre felkészült, a részvételre alkalmas
állapotban van és nincs tudomása olyan betegségrıl, mely a versenyen való
részvételét akadályozná. További kártérítési igénnyel nem élnek sérülés esetén.
A versenyzık beleegyeznek, hogy a rendezvényen készült fotók, videofelvételek,
külön jóváhagyásuk nélkül felhasználásra kerülhetnek, honlapon való
megjelenésükért díjazás semmilyen címen nem illeti meg ıket.
A versenyzık hozzájárulnak a nevezési lapon szolgáltatott adataik nyilvántartásba
vételéhez, azoknak a sportrendezvénnyel kapcsolatos további felhasználásához.
A rajtszám felvétele az aláírás után lehetséges!
A rosszul vagy hiányosan kitöltött nevezési lapok után reklamációt nem tudunk
elfogadni.

Útvonal - közlekedés
A verseny teljes egészben a Szabadidıközpont területen halad. A környezetre
kérjük, fokozottan ügyeljenek.
A verseny ideje alatt kérjük ne térjenek le a kijelölt útvonalról.
A terület nyitott, s bár az útvonal biztosított, de tekintettel kell lenni a hely egyéb
használóira is.

Óvás
Nincs lehetıség!

Kecskemét, 2016. július 1.

IUSTITIA Egyesület
szervezı

Jó futást, kellemes kocogást!

