VERSENYKIÍRÁS
„ Ve r ő f é n y e s ” M a l o m - f u t á s
Rendezvény célja
Az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltéséhez lehetőség biztosítása.
A futás örömeinek megismertetése korra, nemre tekintet nélkül.
Amatőr sportolók részére rendszeres versenylehetőség biztosítása
Időpont:
2019. június 1.
Hely:
Kecskemét, Belváros
Versenyközpont: Malom bevásárlóközpont előtt
Rendező:
IUSTITIA Egyesület
Információ: www.juszti.hu;
Elérhetőség: iusegy@gmail.com; 30/960-21-12;
Versenyszámok:
250m (ovi-futam; nagyi-futás): 1000; 860m (suli-futam; gazdi kedvence-futás): 1010;
3.600m (egyéni); 7.200m (egyéni), 10,6 km (csak a Verőfényesnél!): 1020
Figyelem!
Az időpontok és távok az engedélyek függvényében változhatnak!

Nevezés:

előnevezés: 2019. május 27. 16 óráig az alábbi linken:
egyéni: Verofenyes Malom-Futas
helyszíni nevezés: verseny napján versenyközpontban
9 órától
A nevezést az adott futam rajtja előtt 10 perccel lezárjuk!
Díja: május 30-ig:
3,5 km=1.000,-Ft/fő; 7 és 10,6 km=2.000,-Ft/fő
helyszínen:
3,5 km=1.500,-Ft/fő; 7 és 10,6 km=3.000,-Ft/fő

Díjazás:
Malom-futás:
3,6 km és 7,2 km: Női/férfi abszolút, 1-3.hely: érem és egyéb értékes ajándékok.
Részletek hamarosan.
Verőfényes-futás:
Ovi futam; Suli-futam, Lány/Fiú abszolút 1-3. hely: érem
3,6 km: Női/férfi abszolút 1-3. hely: érem
7,2 km-n: Női/férfi abszolút 1-3. hely: érem és Pontozásos rendszer, mely az év végi értékelés alapja
(I.hely: 6pont…VI.helytől: 1 pont)
10,6 km-s távon: Női/férfi abszolút 1-3. hely: érem
Az évzáró rendezvény résztvevői a legtöbb pontot gyűjtő futók; ahol sor kerül a díjazásukra.
Minden befutó a célban frissítőt kap: édesség, gyümölcs, üdítő/víz, támogatók ajándékai.
Korcsoportonkénti díjazás abban az esetben történik, ha az adott korcsoportban legalább 6 induló vett
részt a versenyen. A hiányos korcsoport tagjainak eredményét a megelőző korcsoporttal vonjuk össze.
Korcsoportok:
250m: Óvodások: (Nagycsoportos-ig) 860m: I. (7-8év) és II. (9-10év) korcs.
3,6km: III.(11-12év) és IV.(13-14év) korcs. (illetve a Malom-futáson bárki indulhat!)
7,2km (csak Verőfényesnél!): 20 év alatt; 20-29 év, 30-39év, 40-49év, 50-59év, 60 felett
10,6 km: nincs korcsoportos bontás; időlimit: 2. kört 37 percen belül kell befejezni!
Egyéb:

Jó futást, kellemes kocogást!
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-A verseny időtartama alatt a speciális közlekedési szabályokat, az útvonal-biztosítók irányítását
kötelező betartani!
-A rajtszámot elől, jól látható módon kell viselni. A szabályszegők eredményét nem értékeljük!
-A versenyzők között a rajtszám-csere tilos!
-A chipet a bokán kell viselni a futás ideje alatt; letakarása nem megengedett.
A kiírás melléklete további hasznos információkat tartalmaz!
A szervezőkkel szemben minden jogcímen kizárt a kártérítési igény érvényesítése!
Az értéktárgyakért felelősséget nem vállal a rendező!
öltözés a helyszínen biztosított
útvonal: Belváros
talaj: aszfalt
szintkülönbség: nincs

A versenyzők részvétele
Versenyző: aki a versenykiírást és a szabályzatot –nevezéssel- magára nézve
kötelezőnek elfogadja.
A versenyzők a rendezvényen saját felelősségükre vesznek részt.
A jótékonysági hozzájárulás befizetésével és a rajtvonalon való áthaladással
(ráutaló magatartás) minden versenyző elismeri, hogy a versenyre felkészült, a
részvételre alkalmas állapotban van és nincs tudomása olyan betegségről, mely a
versenyen való részvételét akadályozná. További kártérítési igénnyel nem élnek
sérülés esetén.
A versenyzők beleegyeznek, hogy a rendezvényen készült fotók, videofelvételek,
külön jóváhagyásuk nélkül felhasználásra kerülhetnek, honlapon való
megjelenésükért díjazás semmilyen címen nem illeti meg őket.
A versenyzők hozzájárulnak a nevezési lapon szolgáltatott adataik nyilvántartásba
vételéhez, azoknak a sportrendezvénnyel kapcsolatos további felhasználásához.
A rajtszám felvétele a befizetés igazolása után lehetséges!
A nevezés akkor kerül elfogadásra, ha a nevezéssel együtt a jótékonysági
hozzájárulás is megfizetésre kerül!
A rosszul vagy hiányosan kitöltött nevezési lapok után reklamációt nem tudunk
elfogadni.
A benevezett, de el nem indult versenyzők jótékonysági hozzájárulását a
szervezők nem térítik vissza!

Útvonal - közlekedés
A verseny teljes egészben belváros területén halad. A környezetükre kérjük,
ügyeljenek.
A verseny ideje alatt útzár biztosítja a zavartalan haladást, ezért kérjük ne
térjenek le a kijelölt útvonalról.
Bár az útvonal biztosított, de tekintettel kell lenni a terület egyéb használóira is.

Óvás
A verseny menetével kapcsolatban, illetve egyéb felmerült vitás esetekben óvás
lehetséges.
Az óvást legkésőbb a verseny hivatalos lezárása után fél órával, írásban (az
állítását alátámasztó bizonyítékokkal együtt!) kell bejelenteni a
szervezőbizottsághoz (verseny főszervezőjéhez), 3.000 F befizetése ellenében.

Jó futást, kellemes kocogást!
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Amennyiben az óvás megalapozott a szervezőbizottság döntése szerint, úgy az
óvás díja visszafizetésre kerül.
Kecskemét, 2019. április 08.
IUSTITIA Egyesület

Jó futást, kellemes kocogást!

