Kedves Futók, Kerékpárosok és Szurkolók!
Hódmezővásárhely M. J. V. Önkormányzata, valamint a Hódmezővásárhelyi
Gyermekegészségügyért Alapítvány támogatásával a Hungarian Flyers Kerékpáros Klub aktivistái
szeretettek várunk benneteket a nyárvégi futó és kerékpáros Maraton-versenyen!
Gyertek, legyen újra együtt a kerékpárosok és futók nagycsaládja!
Parkolás, Mártély-üdülőterületén (Tisza árvízi töltésén belül) a strandnál és a játszótérnél lévő
parkolókban.
A helyszínen 8:00 órától lesz büfé, indulók számára ingyenes WC és tisztálkodási lehetőség.
Eredményhirdetés után a versenyt teljesítőknek egytálételt biztosítunk.

A nevezéssel, korcsoportokkal kapcsolatos információkat a versenykiírásban találjátok.

Versenykiírás:
- Verseny neve;

Bodnár Bertalan Futó Maraton és Kerékpáros Félmaraton

- Verseny távok:

Futó Maraton 6,5 km / 13 km vagy 20 km,
Kerékpáros Félmaraton 19 km / 38 km vagy 56 km

- helye;

Mártélyi tájvédelmi körzetben

- Rajt-Cél helye:

Mártély üdülőterületén lévő,
Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont udvarán
(Darvassy István u. 19.)
GPS koordináták 46.467313 / 20.240601

- Verseny napja;

2015. szeptember 6. (vasárnap)

- Rajt időpontja:

Kerékpáros, 09:30, Terepfutó 9:40

- nevezési díj;

- Helyszínen: 3000 Ft/fő (meleg ételt tartalmaz)
- Előnevezés esetén: 2500 Ft/fő (meleg ételt tartalmaz)
- 2014-2015-es tanévben kitűnőre végzett diákoknak, elektronikus
előnevezés estén, (szeptember 3-ig) ingyenes nevezést biztosítunk.
Szurkolóknak, nézőknek és ingyenes részvételi lehetőséggel indulóknak
ebédjegyet a helyszínen, (nevezési időben) 800 Ft-ért biztosítunk.

- Előnevezés;

nevezési lap kitöltésével és 2500 Ft internetes előnevezési díj utalásával a
rendezvényre való hivatkozással
- FUTÓNAK (név és ,,BBFM”)
- KERÉKPÁROSNAK (név és ,,BBM”)
a 11773353 – 10363834 (OTP Bank Zrt.) számlaszámra,
internetes előnevezés leírás a következő linken:
http://hungarianflyers.gportal.hu/gindex.php?pg=35080202
illetve személyesen, Kertvárosi Esti Kerékpár szervizben
(Hódmezővásárhely, Munkácsy Mihály u. 5. mögötti garázssoron,
 70/224-8195)
nevezési díj befizetésével hétköznap 18-20 óra között,
Előnevezést, 2015. augusztus 30-ig lehet leadni.

- Helyszíni nevezés:
Mártély-üdülőterületén, Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi
Oktatóközpont udvarán (Darvassy István u. 19.)
Verseny napján, 0800-tól 0845-ig lehetséges a nevezési pontnál.
Helyszíni nevezést kérjük, ne a nevezési idő végére időzítsétek, a
programok indulási idejének csúszásának elkerülése érdekében!
Helyszíni nevezés korlátozott számban lehetséges!
- Frissítő / technikai pontok;

kerékpáros verseny körönként 12. km, 19. km távnál
terepfutó verseny körönként 2. km, 4. km, 5. km, 6,5. km távnál

- Verseny korcsoportok és távok;
Férfi és női:

gyermek, U15
ifjúsági (U17, U19)
felnőtt
master 1
master 2
master 3
- díjazás;

- pálya lezárás;

Rövid
Hosszú
Rövid
Közép
Hosszú
Terepfutó Terepfutó Kerékpár Kerékpár Kerékpár
1 / 2 kör
3 kör
1 kör
2 kör
3 kör

10-14 évesek 6,5 km
15-18 évesek 13 km
19-29 évesek 13 km
30-39 évesek 13 km
40-49 évesek 13 km
50 év fölöttiek 13 km

19 km
20 km
20 km
20 km
20 km

38 km
38 km
38 km
38 km
38 km

56 km
56 km
56 km
56 km

- Távonként, korcsoportonként és nememként 3 indulónál több esetén díjazunk.
A versenyélmény érdekében, azonos kategóriában 4 főnél kevesebb induló
esetén, kategóriákat vonunk össze.
- futóknál 6-13 km, kerékpárosoknál 19-38 km távon, korcsoportonként, az első
három legjobb időt elért versenyzőket,
- futóknál 20 km, kerékpárosoknál 56 km-es (hosszú) távon az első három
legjobb abszolút időt elérő versenyzőket díjazásban részesítjük!
Eredményhirdetések, kerékpáros 1230, Terepfutó 1430 körül várhatók.
14:00 órakor

- verseny szervezője:
Hódmezővásárhely M. J. V. Önkormányzata, valamint a
Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány támogatásával a
Hungarian Flyers Kerékpáros Klub aktivistái
- főrendező neve:

Kruzslicz Imre

- érdeklődni:
Molnár Tibor kalandtúra projektvezető  30/299 6914,
Jakus Ádám internetes marketing-projektvezető  30/320 2449,
Kruzslicz Imre szervező 70/224 8195,
e-mail: hungarianflyerskerekparosklub@gmail.com, hunflykek@gmail.com
- Kedvezőtlen időjárás esetén a pályaváltoztatás jogát fenntartjuk!
Versenykiírás további részletei:
- A versenyen mindenki indulhat, aki a 10. életévét betöltötte és a közúti kerékpározás szabályait ismeri.
- Külön sportorvosi engedély nem szükséges, de mindenki saját felelősségére indul. A szervezőktől
kártérítés semmilyen jogcímen nem igényelhető.
- A korcsoport kategóriákban minden versenyző a születési évének megfelelő kategóriában köteles indulni.
- Kerékpárosoknak fejvédő viselése becsatolva a pályabejáráson, edzésen és a versenyen is kötelező.
Fejvédőnek a DIN, vagy az ANSI nemzetközi szabványoknak meg kell felelniük.
- A kerékpáros versenyen csak egyszemélyes, emberi erővel hajtott, két működő fékkel rendelkező és két
egyenlő (maximum 29 colos) kerékátmérőjű, kerékkel ellátott és megfelelő műszaki állapotú eszközzel lehet
elindulni, amelyen nem lehet szöges gumi. (A versenyben indulók kerékpárja meg kell, hogy feleljen a
hivatalos mountain bike sztenderdeknek.)
- Rádió összeköttetés vagy bármilyen távolsági kommunikációs eszköz használata a versenyzőkkel tilos.
- Minden versenyzőnek figyelnie kell, hogy az általa használt eszközök (kerékpár a hozzá tartozó
alkatrészekkel, fejvédő, ruházat,…) minőségükkel, anyagukkal és kivitelezésükkel ne jelentsenek veszélyt
rá és más versenyzőkre nézve.
- A versenyzők a frissítő pontokon, édességet vagy gyümölcsöt és vizet kapnak.
- A frissítő pontok kihagyásával, pálya lerövidítésével a versenyző kizárja magát a versenyből!
- A kerékpár-versenykiírás itt nem szabályozott részeire a 2011 évi MOUNTAIN BIKE
VERSENYSZABÁLYZAT 1.2 / 1.3 / 1.6 / 1.7 / 1.11 / 1.17 / 1.18 pontjai érvényesek.

