III. PÉCS-POGÁNY REPTÉRI ÉJSZAKAI
FÉLMARATON – 2016.
Szervezı: FutaPécs SE
Idıpont: 2016. augusztus 13., szombat
Rajt: 20 óra
Versenyközpont: Pécs-Pogány Airport
Távok: félmaraton (21,1 km) – egyéniben, vagy 2 fıs váltóban
Lebonyolítás egyéni: egy 4,4 km-es kivilágított kiFUTÓpályán 4 kör és egy kicsi.
Lebonyolítás váltó: ugyanazon a pályán futnak, az elsı tag 12,3 km-t, a második 8,8 km-t.
Rajtszám átvétel: helyszínen
A rajtszámod a beszállókártyád is. Vedd fel idıben, hiszen csak így tudsz belépni a rajtterületre.
Frissítıpont: minden körben a rajtnál
Eredményhirdetés: 22 óra 30 perc
Nevezési díjak:
Nevezési díjak

félmaraton egyéni

félmaraton váltó

2016. június 30-ig

2 999 Ft

4 999 Ft

2016. július 31-ig

3 555 Ft

5 555 Ft

2016 augusztus 10-ig

3 555 Ft

5 555 Ft

Helyszínen

5 000 Ft

9 000 Ft

Az utolsó nevezési idıszakban nevezıknek nem tudunk befutóérmet biztosítani.
Váltótag kedvezmény 500 Ft.
Sport Erzsébet-utalványt is elfogadunk.
Készpénzben a Futóka Futóbolond Sportüzletben tudsz fizetni.
Ha átutalással fizetnél, kérjük, hogy a nevezési díjakat az alábbi számlaszámra szíveskedj átutalni:
FutaPécs SE 71800264-16038389
Nincs létszámlimit !!!
Nevezés:
Elınevezés:
Elektronikusan az repterifm@futapecs.hu e-mailcímen (név, váltónál csapatnév, e-mail cím, születési
dátum, telefonszám, táv, település).
Helyszíni nevezés:
A versenyközpontban 19 óra 30 percig.
A nevezési díj tartalmazza:
– részvételt egy jó hangulatú a versenyen

– közös bemelegítést
– chipes idımérést
– frissítést
– orvosi jelenlétet
– egyedi befutó emlékérem (2016. július 31-ig nevezett egyéni és váltók számára)
– egyedi rajtszám
– ásványvizet, zsíros kenyeret és fröccsöt a célban
– befutócsokit
– on-line eredménylistát
– befutófotót
– csomagmegırzés
– 10% kedvezménykupon a Futóka Futóbolond Sportszerüzletben
Díjazás:
félmaraton: 1-3. helyezett férfi és nı, serleg
félmaraton párban: 1.-3. helyezett férfi, nıi és vegyes, érem díjazás
A legfiatalabb induló kölyök-, a legidısebb induló igazi pezsgıt kap!
Elı – Tombola:
Fıdíj: sétarepülés
Minden 100 fı érvényes nevezés után kisorsolunk egy ajándék sétarepülést, melyet a félmaraton rajtja elıtt
lehet felhasználni. Így az elsı három nyertes repülıgéppel fog érkezni a verseny bemelegítésére.
A sorsolások nyilvánosak lesznek, a 100 fı nevezése utáni Örömfutó Futóked(d)v rajta elıtt fogjuk
kisorsolni.
Lemondási feltételek:
2016. június 30-ig díjmentesen
2016. július 31-ig 50% ellenében
Átírási feltételek:
2016. augusztus 10-ig díjmentesen
utána 500 Ft-os díj ellenében
Részvételi feltételek:
A versenyen minden résztvevı saját felelısségére indul, és a nevezés beküldésével:
– hozzájárul, hogy a FutaPécs SE adatait tárolja, részére a jövıben e-mailben információs anyagokat
küldjön,
– elfogadja, hogy az eseményen készült film- és képanyagokon, az események internetes vagy televíziós
közvetítésében, valamint azok reklámcélú felhasználásában szerepelhet, és ezért ellenszolgáltatást nem kér,

– felelısséggel kijelenti, hogy állapotát rendszeresen ellenırizteti és az eseményre felkészülten,
egészségesen áll rajthoz. Tudomásul veszi, hogy a FutaPécs SE-t nem terheli felelısség a rossz állapotából,
nem megfelelı felkészültségbıl, rejtett betegségekbıl adódó sérülésekért, egészségügyi problémákért és az
eseményen történt egyéb más okból eredı sérülésekért,
– tudomásul veszi, hogy a rendezvény egy éjszakai verseny, melyen korlátozottak a fényviszonyok ezért
fokozattan figyelemmel haladok az útvonalon és betartom a szervezık haladással kapcsolatos kérését,
– a verseny egy nemzetközi repülıtéren zajlik, így a résztvevık és a kísérık/szurkolók kötelesek betartani
az erre vonatkozó biztonsági elıírásokat, a szervezık és a biztonsági személyzet utasításait. Csak az arra
kijelölt helyen tartózkodhatnak és a kifutópályát kizárólag a verseny ideje alatt használhatják. Rendkívüli
történés esetén a rendezık irányítása szerint járnak el.
Olvasd el, érdemes!:
Ha nem vagy még 14 éves, fuss inkább rövidebb távokon; kérünk, itt most ne indulj! E-mailen fogod
megkapni a visszaigazolást és az esetleges plusz információkat, hírleveleket is, néha nézz rá a
postafiókodra! Nálunk nincs záróbusz és szintidı. Nevezz elıre, a helyszínen már csak magasabb
díjon teheted! Esıben is lehet futni, így ha a verseny napján zuhog, akkor is gyere el a rajtra; szólni
fogunk, ha otthon maradhatsz! A bemelegítést sem felejtsd el! Fejlámpát is használhatsz, ha
szeretnél. Érkezz idıben, hiszen a rajt elıtt lehetnek egyéb dolgaid is!
További információ: Papp Ferenc (20-35-700-35)
Szeretettel vár Téged a FutaPécs SE szervezı csapata.
Nincs más dolgod: Nevezz, jöjj és „csakfuss”!

Futónaptár.hu

