Versenykiírás 2016
1. TomTom Pápa Félmaraton 2016
Futónaptár.hu

•

A CardioMAX Sportegyesület örömmel jelenti be első futóversenyét, ami Pápa városában kerül
megrendezésre. Célunk, hogy a futást, kerékpározást és az úszást népszerűsítsük úgy, hogy egy
kihívás keretében hívjuk fel a figyelmet az egészséges életmód fontosságára.
Sportkoncepciónk szerint nincs leküzdhetetlen akadály, mindenkinek arra van ideje, amire
erőforrásait fordítani kívánja. Úgy érezzük, hogy rohanó világunkban különösen fontos, hogy időt
szakítsunk egészségünk megőrzésére, aminek szerves részét képezi a rendszeres testmozgás.
A tapasztaltak alapján viszont úgy látjuk, hogy napjainkban a sportolás erősen háttérbe szorult,
ami mellett nem mehetünk el tétlenül.
Készen állsz a kihívásra? Ismerkedj meg a verseny részleteivel, olvasd el hivatalos
versenykiírásunkat és várunk a nevezők sorában!
1. Főszponzor Pápa Félmaraton 2016

Szervező:

CardioMAX Sportegyesület

info [@] cardiomax [.] hu

Facebook esemény oldala

Helyszín:

Pápa

Megközelítés autóval vagy tömegközlekedéssel

Időpont:

minimaraton: 2016. augusztus 07. 9:45

félmaraton: 2016. augusztus 07. 10:00

Rajtszám felvétel:

Helyszínen 2016. augusztus 07. 9:15-ig

Minimaraton útvonala:

1 kör 7.080 méter kijelölt útvonalon

7.080 méter teljes táv

Félmaraton útvonala:

3 kör 7.080 méter kijelölt útvonalon

21.240 méter teljes táv

Pályabejáró 2016 (frissítő és útvonal részletei)

Szintidő:

1 óra 30 perc minimaraton

3 óra 00 perc félmaraton

Nevezési díj tartalmazza:

részvétel a versenyen;

előnevezőknek egyedi, névre szóló rajtszám;

előnevezőknek befutócsomag;

előnevezőknek emlékérem;

chipes nettó időmérés;

frissítőpontok használata;

ingyenes belépés a pápai Várkertfürdőbe.

Nevezési létszámkeret:

500 fő

Időmérést biztosítja:

Viking Timing

Chip kaució:

1.000 forint (visszajár chip leadása esetén)

Nevezési költség:

Minimaraton

Félmaraton

2016. április 1-től - április 17-ig:

2.000 forint

2.500 forint

2016. április 18-tól - május 31-ig:

2.500 forint

3.000 forint

2016. június 1-től - június 30-ig:

3.000 forint

3.500 forint

2016 július 1-től - július 24-ig:

3.500 forint

4.000 forint

Helyszíni nevezés 9:00-ig

4.000 forint

4.500 forint

A nevezési díjat a következő számlára kérjük átutalni:
CardioMAX Sportegyesület
12085004-01401626-00100005
(Raiffeisen Bank)
A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni az induló nevét, a születési évét és a város vagy
egyesület nevét. Minta az átutaláshoz:
Gipsz Jakab, 1990, Pápa
Az előnevezés csak akkor tekinthető véglegesnek, ha az oldalunkon leadott regisztráció után
maximum 5 munkanapon belülmegérkezik a nevezési díj. Ha a regisztráció utáni 6.
munkanapon sem érkezett be a nevezési díj, akkor fenntartjuk a regisztráció törlés jogát! A
költség megérkezése után e-mail értesítést küldünk!
A nevezést kizárólag az info [@] cardiomax [.] hu címen keresztül lehet lemondani, 2016. július
24. 12:00 óráig. Ebben az esetben a nevezési díjat visszautaljuk, de levonunk belőle 1.000 Ft
kezelési költséget. Lemondást nem fogadunk el telefonon, 2016. július 24. 12:00 után nem lehet
a nevezést lemondani. A nevezési jog más személyre nem adható át.
Figyelem: A chip kauciós költséget nem kell átutalni, helyszínen fizetendő 1.000 forint, ami
a chip leadását követően visszajár!

A kísérők a versenyt nyomon követhetik a kijelölt útvonal teljes egészében, nem akadályozva a
futókat. A Várkert játszótérrel is rendelkezik, ami kellemes időtöltést biztosít gyerekek részére
illetve jó ráláthatóságot ad a versenyre. A verseny után, aznap minden futó ingyenesen beléphet
a pápai Várkertfürdőbe.
Korcsoportok és díjazás:

Kategória

Korcsoport

Díjazás

Férfi Fiatal

16-29 év között

1-3 helyezett érem és oklevél

Férfi Felnőtt

40-43 év között

1-3 helyezett érem és oklevél

Férfi Senior

44 év és felette

1-3 helyezett érem és oklevél

Női Fiatal

16-29 év között

1-3 helyezett érem és oklevél

Női Felnőtt

30-43 év között

1-3 helyezett érem és oklevél

Női Senior

44 év és felette

1-3 helyezett érem és oklevél

Abszolút férfi

Összes férfi induló

1-3 helyezett kupa és ajándékcsomag

Abszolút női

Összes női induló

1-3 helyezett kupa és ajándékcsomag

Valamennyi teljesítő egyedi emlékérmet kap. Azokban a kategóriában, amelyikbe legalább 5
előnevezés érkezik július 24-ig, az első három helyezettnek éremdíjazást és oklevelet biztosítunk.
Amennyiben nem érkezik kellő előnevező az adott kategóriában, akkor az adott csoport
összevonásra kerül a felette lévő kategóriával.
A kiírásban szereplő adatok nem véglegesek, a változtatás jogát fenntartjuk! Kérdések vagy
észrevételek esetében vedd fel felünk a kapcsolatot az info [@] cardiomax [.] hu címen vagy
a Facebook oldalunkon!

