VERSENYKIÍRÁS

Cserszegtomajfutás
Dombokon át nyolcad-, negyed- és félmaraton, váltó
Futónaptár.hu

IDİPONT, HELYSZÍN
A verseny idıpontja: 2016. október 1. szombat
A rajt, cél helyszíne, versenyközpont: Cserszegtomaj,
Európa tér - focipálya
Rajt: 10:00 órakor 1,2,4 kör, váltó
RENDEZİ / INFORMÁCIÓ
Cserszegtomaj Község Önkormányzata
www.cserszegtomajfutas.hu, telefon: +36 70 33 77 611;
+36 30 96 70 771 info@cserszegtomajfutas.hu
VERSENYKÖZPONT
Versenyközpont: Cserszegtomaj, Európa tér - focipálya
melletti sátor
Nyitvatartás: 2016. október 1. szombat 7:30 - 09:30 óráig
Információs asztal: a versenyközpontban 7:30 - 17:00
óráig
A versenyközpontban történik a rajtszámfelvétel, valamint
a helyszíni nevezés.

VERSENYSZÁMOK
Egyéniben: 1 KÖR -

5,15 km

2 KÖR - 10,57 km
4 KÖR - 21,21 km
Csapatban: 4 KÖR - 21,21 km
1 KÖR ~ 5,3 km, 90 méter szintemelkedés, 75% aszfalt, 15%
gyep 10% murva, föld,
A választott távtól függıen minimális különbség van a körök
között.
Egyéni távok: 1, 2, 4 kör futás
Váltó (max. 4 fı) táv: 4 kör futás
Váltás lehetısége egész körönként, a váltózónában lásd
VERSENYKÖZPONT.
A váltóra maximum 4 fıs csapatok, kollégák, családok
jelentkezését várjuk!

Korcsoportok:

Távok:

6-10 év

1 kör

11-14 év

1, 2 kör

15-18 év

1,2,4 kör

19-35 év

1,2,4 kör

36-45 év

1,2,4 kör

46 év felett

1,2,4 kör

Váltó max. 4 fı

4 kör

Lehetıség van arra, hogy a versenyzı egyéniben és a
váltócsapat elsı embereként egyidejőleg versenyezzen
(ugyanazon idıpontban van az egyéni és váltóverseny rajtja).
Ebben az esetben MINDKÉT VERSENYSZÁMRA kell
nevezni és a nevezési díjat megfizetni.

KEZDÉSI IDİPONTOK
Rajtszámfelvétel, helyszíni nevezés: 2016. október 1. 7:309:30
Technikai tájékoztató: 9:30-9:45
Közös bemelegítés: 9:45-tıl
RAJT: 2016. OKTÓBER 1. (SZOMBAT) 10:00
Célbaérkezés után gulyásparti!

RAJTSZÁMOK, IDİMÉRÉS
A versenyen chipes idımérést alkalmazunk. A versenyzık
(egyéni, váltó) a verseny ideje alatt kötelesek a rajszámot
jól láthatóan, elıl viselni, azt a célbaérkezést követıen nem
kell leadni. A váltózóna a focipálya területén található,
ahol csak a következı váltótárs tartózkodhat. A körök
számlálása a versenyzı felelıssége.
A chipes idımérést biztosítja:
NEVEZÉSI DÍJAK, FELTÉTELEK, A NEVEZÉS
HATÁRIDEJE

Az érvényes nevezés feltétele az elızetes
REGISZTRÁCIÓ és a NEVEZÉSI DÍJ átutalása.
Elınevezni csak a REGISZTRÁCIÓN keresztül
lehetséges!
Határidı: 2016. szeptember 16.
A VERSENYEN INDULOK LÉTSZÁMÁT 300 FİBEN
MAXIMALIZÁLJUK, ÍGY AZ ELİEZETES
REGISZTRÁCIÓ ALAPJÁN A HELYSZÍNEN
KORLÁTOZOTT SZÁMBAN VAGY NEM TUDUNK
NEVEZÉST ELFOGADNI, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY
RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT MINÉL ELİBB JELEZZE!
A NEVEZÉS LEMONDÁSA
Az elınevezés 2016. szeptember 15-ig mondható le! Errıl
a szervezıket írásban tájékoztatni szükséges
(KAPCSOLAT), majd a visszakapott válaszlevél jelent
kizárólag igazolást arra, hogy visszalépés miatt a
Cserszegtomajfutás, jövı évi, 2017-es versenyére váljon
érvényessé az átutalt nevezési díj. Ilyen esetben 2017-ben
ismét kell nevezni, de természetesen nem kell díjat fizetni.
18 év alatti versenyzık a rajtszám felvételekor az aláírt
szülıi hozzájáruló nyilatkozatot kötelesek leadni.
A NEVEZÉSI DÍJ TARTALMA
- részvételi jogosultságot egy hagyományteremtı
sporteseményen
- biztosított útvonalat

- elvihetı, chipes rajtszámot
- idımérést, elıközvetítést - szpíker vezetésével
- egyedi, kézzel készített BEFUTÓÉREM, minden
célbaérkezınek
- frissítést (víz, isoital, gyümölcs)
- elsısegélyt / orvosi szolgálatot
- online eredménylistát, online diplomát
- ingyenes parkolást, wifi használatot
- tiszta levegıt
- dombos zalai panorámát
- segítıkész önkénteseket
- felejthetetlen élményeket
A célba érkezést követıen gulyásparti!
Egyéni frissítık a versenyirodában adhatók le a
nyitvatartási idı alatt.
DÍJAZÁS
Korcsoportonként és versenyszámonként az elsı három nıi
és három férfi versenyzıt, valamit elsı három csapatot
oklevéllel, továbbá az elsı helyezetteket "kupával"
díjazzuk, a csapat összetételétıl és létszámától függetlenül.
Külön díjazzuk a legifjabb és a legszebb korban lévı
indulót!

ÖLTÖZİK, WC, TISZTÁLKODÁSI LEHETİSÉG
A focipályához tartozó épületben található, nyitvatartása a
rendezvény végéig, 17:00 óráig.
VERSENYORVOS - A verseny napján biztosítjuk.
AZ ÚTVONAL BIZTOSÍTÁSA
Az indulók az útvonalon mindenhol elsıbbséget élveznek,
így az útvonalon félpályás ill. teljes pályás útbiztosítás
mellett haladhatnak. A futás irányát, a pálya vonalvezetését
jól láthatóan jelöljük, amely követését a biztonságos
versenyzés érdekében kérjük figyelebe venni. A biztosítást
polgárırök segítik.
PARKOLÁSI LEHETİSÉGEK, ÚTLEZÁRÁSOK
A versenynek kijelölt pakolója a focipálya déli oldalán
található üres területen kerül kijelölésre. A parkolást
polgárırök segítik.
HIVATALOS VERSENYZÉSI FELTÉTELEK
A REGISZTRÁCIÓ kitöltésével minden induló elfogadja a
versenykiírásban foglaltakat, a versenyzési feltételeket.
Mindenki saját felelısségére indul, az egészségi állapota
megfelel a versenyen való részvétel feltételének. Az
eredménylistára kerülés és az oklevél megszerzésének
feltétele a vállalt táv teljesítése saját lábon. A futás közben
zenelejátszó használata nem ajánlott, helyette a
madárcsicsergés és a szél hangjának élvezete javasolt.

A futók folyamatos kísérése veszélyes és tilos! Kutyával
futni tilos!
Vizespoharak és egyéb hulladékok eldobása csak a
frissítıpontok közvetlen közelében megengedett. A
rajtszám elöl viselendı. Az útvonalon a közlekedési
szabályok betartása kötelezı. Az esemény helyszínén
bármilyen kereskedelmi- és reklám-tevékenység csak a
szervezı elızetes, egyeztett formában és módon végezhetı.
A rendezı szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a
résztvevık számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja.
A szervezı fenntartja az útvonal, a programok és az
idıpont változtatásának jogát.
Az aktuális meteorológiai adatok tükrében a szervezı
dönthet a rendezvény végleges bezárásáról, szüneltetésérıl
vagy elhalasztásáról. A rendezı fenntartja a jogot, hogy a
versenyrıl és a versenyzıkrıl fotót és filmet készítsen,
melyek a továbbiakban a rendezı tulajdonát képezik.

