MérőMaraton Sportnap
2. MérőMaraton Futóverseny Kaposmérő
2014.
Versenykiírás
2014. március 29. szombat
Rajt-célállomás helyszíne: Kaposmérő, szabadidőpark, aszfaltos pálya (Kaposmérő, Rákóczi
utca és Hunyadi utca kereszteződésében)

Távok:
7 km futóverseny
21 km félmaratoni futóverseny
gyerekeknek sportpálya körül futás
A futóversenyekre csak egyéni jelentkezéseket fogadunk, váltók nevezését nem.A 14 év alatti
Versenyzők 7 km és 21 km távokon való részvételének feltétele a szülői hozzájáruló
nyilatkozat kitöltése, és nevezéssel egyidejű benyújtása.

Rajt időpontja:
21 km táv: 10.00 óra
7 km táv: 10.30 óra
Sportpálya körüli futás: 10.45 óra

Útvonal:
A 7 km és a 21 km versenytávokra kétféle útvonalat jelölünk ki, a végleges útvonalat az
időjárási körülmények függvényében választjuk ki és a futóverseny hetében tesszük közzé.

Kategóriák
A Szervező az alábbi kategóriákban rangsorolja a célba érkezést:
7 km-es távon:
Nyílt női kategória (legjobb női idő)
Lány kategória (2000-ben vagy később született lányok)
Női kategória, születési idő 1975-2001 között
Női kategória, születési idő 1976 vagy korábbi
Nyílt férfi kategória (legjobb férfi idő)
Fiú kategória (2000-ben vagy később született fiúk)
Férfi, születési idő 1975-2001 között
Férfi, születési idő 1976 vagy korábbi
Legfiatalabb versenyző

21 km-es távon:
Nyílt női kategória (legjobb női idő)
Női kategória, születési idő 1980 vagy későbbi
Női kategória, születési idő 1981 vagy korábbi
Nyílt férfi kategória (legjobb férfi idő)
Férfi kategória, születési idő 1994 vagy későbbi
Férfi kategória, születési idő 1980 és 1993 közötti
Férfi kategória, születési idő 1965 és 1979 közötti
Férfi kategória, születési idő 1964 vagy korábbi
Legfiatalabb versenyző
A kategóriákban az 1-3. helyezést ajándékcsomaggal és oklevéllel díjazzuk (kivéve
legfiatalabb versenyző kategória).
A Szervezők a kategóriák változtatására a nevezések beérkezésére tekintettel a jogot
fenntartják. A Szervező az esetleges változtatásról a versenytáv indítása előtt a helyszínen
tájékoztatja a Versenyzőket.

A verseny napja:
A futóverseny napjának főbb eseményeit az alábbi időpontokra hirdetjük meg:
8.00 óra: Helyszíni nevezés kezdete (Helyszín: Kaposmérő, szabadidőpark, aszfaltos pálya;
Rákóczi utca és Hunyadi utca kereszteződésében)
9.45 óra: 21 km versenyszámra zárul a nevezés
9.45 óra: Közös bemelegítés
10.00 óra: 21 km-es versenytáv indítása a kaposmérői szabadidőparkból
10.15 óra: 7 km versenyszámra zárul a nevezés
10.30 óra: 7 km-es versenytáv indítása a kaposmérői szabadidőparkból
10.45 óra: Gyerekeknek futás indítása a kaposmérői sportpályán.
12.00 órától étkezési lehetőség
13.00 órától: eredményhirdetés

NEVEZÉSI DÍJ:
előnevezés esetén 1000 Ft (2014. március 27-én 16 óráig)
helyszíni nevezés esetén: 1500 Ft
a gyermekek sportpálya körüli futása ingyenes
A nevezési díj tartalma:
Részvétel a futóversenyen, chipes időmérés, egyedi érem minden induló részére, a rajtcélállomásnál a Versenyzők folyamatos tájékoztatása, a futóútvonalak biztosítása (rendőrség,
polgárőrség), egészségügyi ellátás biztosítása (elsősegély-nyújtási lehetőség a
frissítőpontokon, orvosi segítségnyújtás a rajt-célállomásnál), emléklap minden induló
részére, frissítőpontokon víz-, szőlőcukor-vételi lehetőség, célba érkezéskor frissítő (időjárási
körülményektől függően víz vagy meleg tea), öltözési lehetőség, zuhanyzási lehetőség,
nevezési csomag helyszíni nevezéskor való átvétele, csomagmegőrzés.
A nevezési díjon felül egyedi póló vásárlására van lehetőség, továbbá biztosítjuk az étkezési
lehetőséget is.

LETÉTI DÍJ:
Az időmérő chipek kiadásakor 1 000,- Ft letéti díjat kérünk befizetni, melyet Versenyző a
célba érkezés után a chip leadásával egyidejűleg visszakap. Kérjük, a pontos címlettel
érkezzetek!

ELŐNEVEZÉS
Előnevezés esetén a nevezési díjat a Kaposmérői Dobogó Egyesület által Dél-Dunántúli
TSZH-nél vezetett 67100145-78200050 bankszámlaszámára lehet átutalni, befizetni, vagy
személyesen a szervezőnek befizetni (Kaposmérő, Hunyadi utca 13. hivatal épületében Kissné
Tóth Andreánál). Utalás esetén a Közlemény rovatba kérjük beírni: NÉV + SZÜLETÉSI ÉV;
több versenyző együttes utalása esetén: NÉV + SZÜLETÉSI ÉV + további nevezők száma,
akik pontos adatait a Szervező részére jelezni szükséges.
Előnevezésnek minősül a kitöltött nevezési lap benyújtása és a nevezési díj befizetése. A
Szervező előnevezést 2014. január 15-től 2014. március 27. csütörtök délután 16.00 óráig
fogad, mely magában foglalja a nevezési díj Szervezőhöz való beérkezését is. A Szervező
2014. március 27. 16.00 órától a helyszíni nevezés megkezdéséig nevezést nem fogad.

HELYSZÍNI NEVEZÉS
Helyszíni nevezésre a futóverseny napján, 2014. március 29-én reggel 8.00 órától van
lehetőség 21 km táv esetén 9.45-ig, 7 km versenytáv esetén 10.15-ig, a nevezési lap
kitöltésével és a nevezési díj befizetésével.

A VERSENY RENDEZŐJE:
Kaposmérői Dobogó Egyesület
székhely: 7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 41/a.,
postacím: 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13.,
adószám: 18333941-1-14,
bankszámlaszám: Dél-Dunántúli TSZH-67100145-78200050.
Telefon/ fax: +36 82 477-001

Egyéb információk:
A futóversennyel kapcsolatos információkat a https://www.facebook.com/MeroMaraton
oldalon és a www.kaposmero.hu oldalon tesszük közzé. A futóversenyen készült képeket is
fenti oldalakon osszuk meg. A kiírásban nem szereplő információk a Versenyszabályzatban
találhatók meg.
A futóversennyel kapcsolatos meghirdetett információkra vonatkozóan a változtatás jogát
fenntartjuk!

