II. (N)AGYMENÉS – 2016.
Szervezı: FutaPécs SE

Futónaptárhu

Fıtámogató: PVSK Sí Szakosztály
Idıpont: 2016. október 23., vasárnap
Rajt: 14 óra
Versenyközpont: PVSK Sí Szakosztály Síháza (Misina tetı, Pécs)
Távok:
kíváncsiaknak: 1 kör (1 km)

elszántaknak: 3 kör (3 km)

elvetemülteknek: 5 kör (5 km)

Szintemelkedés: Minden kör második felében (kb.500 méteren) kb. 110 méter.
Lebonyolítás: síháztól a sípálya végéig és vissza (1kör)
Rajtszám átvétel: helyszínen 13 óra 30 percig
Frissítıpont: minden körben a rajtnál
Szintidı: naplementéig
Eredményhirdetés: folyamatosan
Nevezési díjak:
Nevezési díjak

minden távon

2016. június 30-ig

1 888 Ft

éremmel

2016. szeptember 30-ig

2 333 Ft

éremmel

2016. október 19-ig

2 333 Ft

érem nélkül

Helyszínen

3 000 Ft

érem nélkül

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
Nevezés:
Nincs létszámlimit !!!
Elınevezés:
Elektronikusan a nagymenes@futapecs.hu e-mailcímen (név, születési dátum, telefonszám, táv
megadásával, 50% kedvezmény esetén a kedvezményre jogosító rajtszámod).
Helyszíni nevezés:
A versenyközpontban 13 óra 30 percig.
A nevezési díj tartalmazza:
– részvételt egy jó hangulatú a versenyen
– közös bemelegítést

– vonalkódos idımérést
– frissítést
– orvosi jelenlétet
– egyedi (n)agymenı érmet (2016. szeptember 30-ig nevezetteknek)
– egyedi rajtszám
– ásványvizet, zsíros kenyeret, fröccsöt és teát a célban
– nagymenı-müzlit
– on-line eredménylistát
– nagymenı-fotót
– csomagmegırzést
– 10% kedvezménykupon a Futóka Futóbolond Sportszerüzletben
Díjazás:
minden táv: 1-3. helyezett férfi és nı érem díjazás
A legfiatalabb induló kölyök-, a legidısebb induló igazi
pezsgıt kap!
Lemondási, átírási feltételek:
Lemondási lehetıség nincs.
Átírás 2016. október 19-ig díjmentesen.
Részvételi feltételek:
A versenyen csak 14. életévét betöltött személy vehet részt.
14-18 év között csak abban az esetben, ha a törvényes
képviselı is jelen van a helyszínen.
A versenyen minden résztvevı saját felelısségére indul, és a
nevezés beküldésével:
– hozzájárul, hogy a FutaPécs SE és a PVSK Sí Szakosztály
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 különleges helyszínen zajlik, amit elsısorban síelés

céljára

alakítottak ki, így fokozottan veszélyes lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy az

útvonalon nagy a szintemelkedés és csökkenés. Ezért fokozattan figyelemmel halad az útvonalon és betartja
a szervezık haladással kapcsolatos kérését,
– hozzájárul ahhoz, hogy a rajtszám átvételekor a szervezık elıtt arcképes okmánnyal igazolja magát,
– hozzájárul továbbá, hogy a rajtszám átvételekor a szervezık elıtt nyilatkozatot tesz, hogy az útvonalon a
lehetı legnagyobb figyelemmel és gondossággal, kizárólag a saját felelısségére fog haladni.
Olvasd el, érdemes!
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 mászni, így ha a verseny napján zuhog, akkor is gyere el a
rajtra; szólni fogunk, ha otthon maradhatsz! A bemelegítést sem felejtsd el! Terepcipı használata
erısen ajánlott!
Érkezz idıben, hiszen a rajt elıtt lehetnek egyéb dolgaid is!
A szervezık a változás jogát fenntartják!

További információ: Papp Ferenc (20-35-700-35)
Szeretettel vár Téged a FutaPécs SE szervezı csapata

