9. Zagyvamenti Maraton és Zagyva kerülı kör versenykiírása
Futónaptár.hu
Jászberényi futók meghívják futó barátaikat és azok ismerıseit, egy
barátságos, vidéki futóversenyre, azt követı bográcsos ebédre és
sörözésre, futó élmények megosztására.
A verseny idıpontja: 2016. augusztus 28. vasárnap
A rajt, a cél, valamint a versenyközpont helyszíne:
Jászberény, Szántai kert sportpálya (Pethes Imre utca, a Ferencesek tere
mellett)
A versenyközpontban öltözı, zuhanyzó, WC és értékmegırzı van.
Versenyszámok és távok:
•
•
•
•

maraton: 42,2 km
félmaraton: 21,1 km
félmaraton párban: 2 x 10,55 km
Zagyva kerülı kör: 4 km

Nevezési információk:
2016-ban a maraton, félmaraton és félmaraton párban versenyszámokra
nevezık összlétszámát 500 fıben maximáltuk. A maratoni vagy a
félmaratoni távot egyéniben teljesítık indulhatnak a félmaraton párban
versenyen számban is.
A félmaraton párban versenyszámnál személyenként kell nevezési díjat
fizetni!
Ha félmaraton párban versenyszámnál az elsı futó maratoni vagy
félmaratoni távon is fut egyéniben, csak annak a versenyszámnak a
nevezéséi díját kell fizetnie, külön a párban futásért már nem kell.
Nevezési díj tartalma:
• részvétel a versenyen
• egészségügyi és rendıri biztosítás
• chipes nettó idımérés
• bıséges ellátás a frissítı állomásokon és a célban
• egyedi befutóérem
• online képgaléria ingyenesen letölthetı képekkel
• bográcsos ebéd, sörrel vagy üdítıvel (csak elınevezıknek!)
Nevezési díjak és határidık:
(maraton, félmaraton, félmaraton párban versenyszámoknál)

2016. március 12.
áron 2.500. – Ft
2016. március 20.
2016. május 01.
2016. július 01.

–

2016. március 19.

nevezz a tavalyi

–
–
–

2016. április 30.
2016. június 30.
2016. augusztus 20.

3.000.- Ft
3.500.- Ft
4.000.- Ft

Aki elınevezését leadta, annak a mindenkori nevezési díjat a nevezési
határidı lejártáig be kell fizetnie, ellenkezı esetben a következı kategória
díját számítjuk fel!
Az online nevezést 2016 augusztus 20-án zárjuk. Ezt követıen csak
személyesen, a Nevezési Pontban (Jak Turistabolt) augusztus 22. és 25.
között lehet leadni nevezést. Ez esetben a késıi nevezés már a helyszíni
nevezés árával megegyezik, azaz 6.000.- Ft-ba kerül.
Helyszíni nevezés korlátozott számban, az elınevezések számától
függıen!

A biztos indulási lehetıségért kérjük, NEVEZZ
elıre!
A Zagyva kerülı kör versenyszámra nevezıknek nincs létszámkorlátja.
A teljes elınevezési idıszak alatt a Zagyva kerülı kör elınevezési díja
1.000. – Ft
Nevezési díj tartalma:
•
•
•
•
•

részvétel a versenyen
egészségügyi és rendıri biztosítás
chippes nettó idımérés
bıséges ellátás a célban
online képgaléria, ingyenesen neletölthetı képekkel

Az online nevezést itt is 2016 augusztus 20-án zárjuk! Ezt követıen csak
személyesen, a Nevezési Pontban (Jak Turistabolt) augusztus 22. és 25.
között lehet leadni nevezést. Ez esetben a késıi nevezés már a helyszíni
nevezés árával megegyezik, azaz 2.000.- Ft-ba kerül.
Helyszíni nevezés: 2016. augusztus 28. 7:30-tól a versenyközpontban.
A nevezési díj átutalható vagy befizethetı:
10400566-50515757-80881000 bankszámlaszámra
(K&H Bank, Jászberényi Triatlon Egyesület névre)
vagy küldhetı postán: Jászberényi Triatlon Egyesület 5100 Jászberény
Serház utca 2.
A közlemény rovatba minden esetben kérjük feltüntetni, hogy kinek a
nevezési díja és milyen távra vonatkozik!

Nevezési Pont:
Jak Turistabolt Jászberényben a Kıhídnál 9:00-18:00 között.
•

leadható a nevezés

•

befizethetı az elınevezési díj
információk

•

Rajtok:
9:00
maraton, félmaraton és félmaraton párban versenyszámokban
9:20
Zagyva kerülı kör
Pálya:
Aszfaltos utak, kerékpár utak, díszburkolatos sétány, földutak, valamint
erdei ösvény.
(70% „mőút”, 30% „terep”) (esı esetén csak aszfalt!)
Frissítés:
4 kilométerenként a maraton, félmaraton és félmaraton párban
versenyszámokban.
Zagyva kerülı körön a célban
Kísérés:
Kerékpáros kíséret engedélyezett, de a kerékpáros a futókat nem
zavarhatja.
Idımérés:
VIKING TIMING
Chipes idıméréssel, nettó idı látható az eredménylistában.
Díjazás:
Kategóriánként az elsı három helyezett ajándékban részesül.
Maraton és félmaraton -> kupa, oklevél, bor /
Félmaraton párban -> érmek, oklevelek, borok.
A Zagyva kerülı kör futamon a díjazás érem és oklevél.
A legidısebb és a legfiatalabb résztvevıt, nemenként, külön díjazzuk.
Minden célba érkezıt (maraton, félmaraton, és félmaraton párban távon!)
egyedi befutóéremmel jutalmazunk teljesítményéért.
Kategóriák:
Maraton
Nő
1.
1998
- 1982
2.
1981
- 1967
3.
1966
- 1957
4.
- 1956
Félmaraton párban ( összéletkor)
Nő
1.
- 37

Férfi
1998
1976
1966

-

1977
1967
1957
1956

-

37

Férfi

2.
38
3.
80
4.
Félmaraton
Nő
1.
2004
2.
1981
3.
1966
4.

-

79
99
100

-

1982
1967
1957
1956

38
80

Férfi
2004
1976
1966

Zagyva kerülı kör:
Nıi
1. 2001. évben és elıtte születettek
születettek
2. 2002. évben és azután születettek
születettek
Eredményhirdetés:
Zagyvakerülı 4 km:
Félmaraton, Félmaraton párban:
Maraton:

-

79
99
100

-

1977
1967
1957
1956

Férfi
2001. évben és elıtte
2002. évben és azután

10 órakor
12 órakor
14 órakor

Információ kérés:
facebook/zagyvamentimaraton;jasztri@gmail.com;70/2149164 (Demeter
Gábor)

