„Negyedik láng” futóverseny
„Versenykiírás
Futónaptár.hu

A verseny célja: A rendezvény a város adventi programsorozatának része, melyet
hagyományteremtı programnak szán Dombóvár Város Önkormányzata. A program célja a
közösségépítés, és a futás népszerősítése.
Útvonal: Meseút (1 km) és Hírességek útja (5km)
Távok:
-

5 és 10 km-es versenyfutás (10 km-es táv esetében 2 kör a hírességek útján)
„Pindúrok” futása 8 éves kor alattiak részére (1km-es táv a Meseút vonalán)
(Nordic Walking) gyaloglás (5km)

Rajt és cél: Dombó Pál utcában felállított futókapunál
Rajt idıpontja: 14:00 (az 5 és 10 km-es táv egyszerre indul, megkülönböztetett színő
rajtszámmal)
Regisztráció:
- elızetes online regisztráció: a www.dombovar.hu/advent menüpont alatt
található regisztrációs őrlap kitöltésével 2016. december 15-én 12 óráig
- helyszíni regisztráció: 2016. december 18-án 10 órától a Tinódi Házban
- rajtcsomagok átvétele: 2016. december 18-án 10 órától a Tinódi Házban
- A chip esetében 1000 Ft/db kaució fizetendı. A versenyt követıen a chipeket
vissza kell szolgáltatni, a kaució csak ebben az esetben jár vissza.
Állomások (Hírességek útja):
- Rajt (Dombó Pál utcában felállított futókapunál)
- Buzánszky Jenı portréja (Pannónia út és Kórház út keresztezıdése)
- Kodály Zoltán portréja (Bajcsy-Zsilinszky utca – Mária Lak)
- Rózsa Norbert portréja (Katona József utca – Farkas Attila Uszoda)
- Dombó Pál portréja (Arany János tér)
- Illyés Gyula portréja (Szabadság utca – egykori Zrínyi Iskola)
- Cél (Tinódi utcában felállított futókapunál)
Állomások (Meseút):
- Rajt (a Dombó Pál utcában felállított futókapunál)
- Csipkerózsika (Giorgio virágbolt elıtt)
- Micimackó (evangélikus templomnál)
- Villám McQeen (Bezerédj utca és Bajcsy-Zsilinzsky utca sarka)
- Piroska és a farkas (Belvárosi Iskola)
- Monster High (Rossmann)
- Cél (Dombó Pál utcában felállított futókapunál)

Programterv:
Nevezés:
- 10 órától regisztráció: valamennyi meghirdetett kategória esetében kötelezı
(kivéve elızetes regisztráció esetében)
• rajtcsomag átvétele: rajtszám és futóchip átvétele
A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyzı
elfogadja a versenykiírás feltételeit.
-

13,45: regisztráció lezárása
14,00: futóverseny indítása
15,30: „Pindurok” futamának indítása

Technikai információk:
- NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
- Szintidı nincs, az 5- és 10 km-es táv esetében beérkezés maximum 16 óráig.
- Lezárt, útbaigazító táblákkal ellátott biztonságos útvonal biztosított.
- Az 5 és 10 km-es táv esetében az idımérés chip kapuval és cipıfőzıre helyezhetı
futóchippel történik. (Szolgáltató: EvoChip Hungaria)
- Kerékpáros és kutyás kíséret nem megengedett.
Eredményhirdetés:
- 5 és 10 km-es versenyfutás esetében 15:30 órakor a Víztoronynál felállított főtött
rendezvénysátornál
- Pindúrok futama esetében 15,50 és 16 óra között szintén a Víztoronynál
Díjazás:
Minden elızetesen regisztrált versenyzı részére biztosított befutócsomag,
helyszíni nevezés esetében korlátozott számban.
 emléklap
 érem
 hőtımágnesgumikarkötı
 gyümölcslé
A fenti ajándéktárgyak mellett nıi, férfi és gyermek (16 éves kor alatt)
kategóriában mindkét táv esetében az elsı három helyezett értékes ajándékban
részesül, valamint a „Pindúrok” futamának elsı három helyezettjét is díjazzuk fiú
és lány kategóriában!
További információk:
- A programon mindenki saját felelısségére indul, és errıl írásban köteles
nyilatkozni. A szervezık semmilyen bekövetkezı egészségügyi problémáért nem
vállalnak felelısséget.
-

A 14 éven aluli gyermekek csak szülıi engedéllyel vehetnek részt a versenyen.

-

Kizárásra kerül az a résztvevı, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a
mellére tőzve viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a verseny –
szervezık által kitőzött – teljes távját vagy a nevezési lapot pontatlanul nem a
valóságnak megfelelı adatokkal, illetve hiányosan tölti ki

-

A programon való részvételkor a résztvevık tudomásul veszik, és nyilatkoznak
arról, hogy a róluk készült képeket a szervezık szabadon felhasználhatják reklám
tevékenységeikhez, kiadványaikban.

-

Zuhanyzási lehetıség nincs.

-

Mosdó és öltözési lehetıség, ırzött ruhatár biztosított.

A verseny rendezıje: Dombóvár Város Önkormányzata
Szakmai támogató: Dombóvári Futóegerek
A szervezık a változás jogát fenntartják!

