
Versenyinformációk 

Rajtidőpontok:                                                  futónaptár.hu 
SUHANJ! 6 futóverseny: 2016. augusztus 7. 00:00-06:00 

SUHANJ! Handbike Nagydíj: 2016. augusztus 7. 07:00-08:00 

A pálya 
jó minőségű aszfalt, kerekesszékes teljesítésre alkalmas. A 6 órás futáson mozgássérült sportolók 

kerekesszékkel vehetnek részt, handbike versenyzőknek külön futamot indítunk, pályazárás mellett. Egy 

kör hossza 2 km. 

Ha lehetőségeid engedik, 
a nevezési díj mellett adománnyal is hozzájárulhatsz céljainkhoz. Ezt megteheted a helyszínen, illetve 

utalással is. FONTOS! Ha a nevezési díjon felül adományt utalnál, kérünk, hogy azt külön utalásként, 

ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁS közleménnyel tedd meg. A nevezési díjak közleménye más, ld. lejjebb. 

A nevezési díj tartalmaz 
egy rajtszámot, chipet az időméréshez, szakképzett elsősegélynyújtó jelenlétét, útvonalbiztosítást, frissítést, 

részvételt a versenyt követő bundáskenyér partin, valamint 27% ÁFÁ-t 

Érvényes a nevezés 
amennyiben a nevezési díj beérkezett számlánkra. 

Számlaszám: SUHANJ! Alapítvány, MagnetBank, 16200113-18514759. 

A megadott határidők és nevezési díjak az utalás napját jelentik, nem a honlapon történő nevezés napját. 

Kérjük a nevezési díjakat a regisztrációt követő 5 napon belül egyenlítsd ki. Az augusztusi nevezések is 

online történnek, de a nevezési díjat a SUHANJ! Fitnessben kell személyesen befizetni (Budapest, 13. 

kerület, Tátra utca 6.) 

Számlát állítunk ki 
minden nevezésről. A jelenleg hatályos számviteli szabályok szerint minden utalásról számlát kell 

kiállítani, így magánszemélyek részére is. Ezért a számlázási név és cím megadása kötelező. Ha a 

számlázással kapcsolatban speciális kérésetek van (pl. egy váltónevezést több cégre bontva kell számlázni), 

azt még UTALÁS ELŐTT jelezzétek felénk a suhanj@suhanj.hu címen és csak erre kapott választ 

követően indítsátok az utalásokat. Utalást és számlakiállítást követően számlázási adatok módosítására már 

nincs lehetőség. 

A verseny helyszíne 
Szigetmonostor-Horány Piactere, 

valamint a Nagyduna sétány. 

Nevezni 
egyéniben, vagy 2-3-4-5-6 fős csapatban lehet. 

A váltók tetszőleges alkalommal, akár körönként is válthatnak. 



Nevezni augusztus 5-ig lehet. 

Helyszíni nevezés nincs. 

Kerekesszékes és látássérült versenyzők 
ingyenesen nevezhetnek. 

A rajtcsomagot 
2016. augusztus 6-án 18:00 és 22:30 között a helyszínen, a versenyközpontban, valamint a Suhanj! 

Fitnessben veheted fel augusztus 1. és 5. között, reggel 6-tól este 10-ig. 

A rajtlistára 
a regisztrációt követően autmoatikusan felkerülsz. A nevezés jóváhagyását (a díj könyvelését) követően 

automatikusan emailt küldünk az érvényes nevezésről. A díjak könyvelése manuálisan történik, 2-4 napos 

átfutási idővel. 

A nevezés lemondása 
esetén május 31-ig a nevezési díj 50%-át visszautaljuk. A nevezések a következő évi versenyre nem 

vihetők át, kivételt képez ez alól, ha vis maior miatt a szervezők a versenyt törlik, ez esetben a nevezők 

dönthetnek arról, átviszik-e a következő évre a nevezési díjat. A nevezés a szervezőkkel történő egyeztetés 

után ingyenesen átruházható június 30-ig, amennyiben nem történik nevezési kategória váltás. 
 


