X. PÉTFÜRDŐ-ÖSKÜ FÉLMARATON, FÉLMARATON VÁLTÓ
és 5 KM-ES FUTÓVERSENY
PÉTFÜRDŐ, 2019. JÚLIUS 14-én VASÁRNAP 11 ÓRA
TÁVOK: 21km, 21 km váltó és 5 km.
(2 fős váltó csak előnevezéssel és max. 30 csapat)
Helyszín: Pétfürdő, Szabadtéri büfé és az Ifjúsági tó melletti park
Útvonal: Pétfürdő-Öskü-Pétfürdő, beton és erdei földűt 84 m-es
szintemelkedéssel
RAJT és NEVEZÉS: Pétfürdő Szabadtéri büfé.
NEVEZÉS: Előnevezés: 2019.02.10-tól - 2019.06.28 ig.
Helyszínen: 2019.07.14-én 09:00-tól – 10.30-ig
DÍJAZÁS:
félmaratonon a korosztályok első három helyezettje plakett
félmaraton váltónál abszolút első három helyezettje érem
5 Km-en a korosztályok első három helyezettje éremdíjazásban részesülnek

Nevezési díjat előre nem kell utalni, mind három esetben fizetés a helyszínen történik.
A félmaraton távon első 100, váltónál minden váltó (max.30 csapat) és az 5 Km -es távon
az első 60 befutója egyedi érmet kap!
Minden célba érkezőt vendégül láttunk egy babgulyásra! (max. 150 fő-ig)
NEVEZÉSI DÍJ: Előnevezés:5 km-en 2000 Ft.
21 km-en 3000 Ft.
21 km. 2 fős váltó 2500 Ft/fő
Helyszínen:5 km-en 3000 Ft.
21 km-en 4000 Ft

A nevezés díja az alábbiakat tartalmazza:
Rajtszámot
Chipes időmérést (FIGYELEM!!! Csak az előnevezetteknek tudjuk garantálni. Helyszíni nevezésnél limitált chipes
rajtszámot tudunk biztosítani)
Frissítést távonként
Korosztályos első három hölgynek és férfinak a díjazás
Babgulyás a befutóknak
Befutóérem
letölthető eredménylista, és fotók
szponzorok felajánlásai, kiadványai
KOROSZTÁLYOK:
5 km-en: 8-13 év, 14-16 év, 17-20 év, 21-30 év
31-40 év, 41-50 év, 51-60 év, 61-70 év, 71 év felett.
21 km-en: 16-20 év, 21-30 év, 31-40 év, 41-50 év,
51-60 év, 61-70 év, 71 év felett.
Mivel a verseny nem teljesen lezárt útvonalon halad, így mindenki köteles betartani a KRESZ gyalogosokra
vonatkozó szabályait
A versenyen való részvételkor a résztvevők tudomásul veszik, hogy a róluk készült képeket a szervezők
szabadon felhasználhatják reklám tevékenységeikhez, kiadványaikban. A nevezési lap kitöltésével és
aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit. A
Szervezők fenntartják a program-, időpont-, és útvonal változtatás jogát.
A versenyen mindenki a saját felelősségére indul!
INFO: Tel: 06-30-235 5840. E-mail: info@futapet.eu futapet.eu
Média támogató:

