Versenykiírás
BBU Szilveszteri Futás 2013.
Verseny célja:
 A téli hideg időjárásban végzett sportmozgások népszerűsítése, egészségmegőrző
hatásának hangsúlyozása.
 Versenyzési lehetőség biztosítása az amatőr és profi futók számára.
 Mozgással búcsúztatni a 2013-as esztendőt.
Idıpont:

2013. december 31.

Helyszín:

MERKAPT Sportközpont, Budapest, Maglódi út 12/A
GPS: 47.48368 19.15794

Futás útvonala: változó talajú, nagy részben földes-füves, minimális szintkülönbséggel
Versenyszámok- Nevezési díj:
KATEGÓRIA

Trombitás ovis futam - 300m
Durrogó sulis futam – 1,5km
Konfettis szilveszteri futam – 9km
Pezsgő Sprint futam – 1,5km
(1500m-es körök 3 futamban,
futamonként az első hat jut a
döntőbe, + a 2 legjobb idő)

Nevezési díjak (bruttó)
December 27-ig
A helyszínen
Ingyenes
ingyenes
500Ft
500Ft
1000Ft
1500Ft
300Ft(másik futamban
300Ft(másik futamban
érvényes nevezéssel)
érvényes nevezéssel)
500Ft
500Ft

A nevezési díj magában foglalja:
- a versenyen való részvételi jogot,
- a verseny időtartama alatti és az azt követő frissítést,
zsíros kenyér, forralt bor, tea
- útvonal és technikai biztosítást
- 27% Áfát

Időrend
8:00
10:00
11:15
11:30
11:45
12:30

Versenyiroda nyitás
Konfettis szilveszteri futam 9km
Durrogó sulis futama 1,5km
Trombitás ovis futam 300m
Pezsgő Sprint futam 1,5km
Tombola, Eredményhirdetés

Korosztályok, kategóriák, díjazás (1-3.hely érem, 4-6.hely oklevél)

Idő

Táv

10:00

9km

11:15

300m

11:30

1,5km

11:45

Sprint
1,5km

Kategória

Korosztály

Díjazottak

Leány (- 18 éves korig)
Fiú (- 18 éves korig)
Felnőtt (19 – 49 év) Női
Felnőtt (19 – 54 év) Férfi
Szenior (50 év felett) Női
Szenior (55 év felett) Férfi
Óvodás Lány
Óvodás Fiú
7 – 14 éves Leány
7 – 14 éves Fiú
Női
Férfi

– 1995
– 1995
1994 – 1964
1994 – 1959
1963-ban vagy azelőtt
1958-ban vagy azelőtt
2013 – 2007
2013 - 2007
2006 – 1999
2006 – 1999
Megkötés nélkül
Megkötés nélkül

1-3. hely
1-3. hely
1-3. hely
1-3. hely
1-3. hely
1-3. hely
1–6. hely
1–6. hely
1–6. hely
1–6. hely
1–3. hely
1–3. hely

Részvételi feltételek:
Részvételre jogosultak azok a futók, akik a nevezésre megszabott határidőig, vagy a
helyszínen jelentkeznek, a versenyszabályokat elfogadják, egészségi állapotuk lehetővé teszi
a versenyen való elindulást, és ezt a nyilatkozatot aláírásukkal elfogadják. A verseny előtt
orvosi vizsgálat nem lesz!
Általános Információk:
1. A nevezés során kiadott rajtszámokat a versenyzők kötelesek a mellrészen, jól látható
módon viselni.
2. Minden versenyzőt csak a versenykiírásban megjelölt korosztályában értékelünk!
3. Nevezni az egyes futamokra a nevezési irodán lehet legkésőbb az adott futam rajtja
előtt 15 perccel.
4. Az 9km-es futamon 6 kört kell teljesíteni.
5. A különböző futamokban minden befutó versenyző helyezését regisztráljuk.
6. A versenyen kézi (bruttó) időmérést alkalmazunk
7. A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!
.

Egyéb tudnivalók:
A nevezési díj befizetésével és a rajtszám átvételével minden versenyző tudomásul veszi,
hogy:
● a versenyen saját felelősségére vesz részt.
● egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségről, amely részvételét akadályozza.
● hozzájárul, hogy a versenyről készült mozgókép-vagy fotóanyagokon szerepelhet,
melyek a rendezvényt népszerűsítő internetes és nyomtatott anyagokban
ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek.
● az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny távját, rajtszám nélkül fut, az kizárásra
kerül.
Az esemény helyszínén kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a B-B Ultramaraton Kft
és a Merkapt Maraton Team SE. előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon
végezhető!
A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!

JÓ FELKÉSZÜLÉST!
További információk:
www.bbu.hu
www.merkaptse.hu
verseny@bbu.hu
Információ - +36 20 286 8124
Frank Tibor - Sportszakmai igazgató +36 20 462 1180
Kanizsár István - Technikai és koordinációs igazgató +36 20 937 9888

