III. Homokhát Éjszakai Félmaraton
VERSENYKIÍRÁS
A rendezvény célja: Az egészséges életmód népszerűsítése, futás örömeinek megismertetése.
Versenylehetőség, hogy kipróbáld magad.
A verseny időpontja: 2020. augusztus 21. (péntek), 22.00
A verseny helye: Bordány, Park tér
A verseny rendezője:
Bordány Sportkör (6795 Bordány, Szent István tér 1. – E-mail: bordanysportkor@gmail.com)
Rajtidőpontok – Versenytávok:
22:00 5,25 km, 10,5 km, 15,75 km, 21 km
Útvonal: Bordány, belterületi útszakaszok.
Nevezési díjak, határidők:
5,25 km-es táv
2020. június 23-ig: 900 Ft
2020. június 30-ig: 1.200 Ft
2020. július 15-ig: 1.500 Ft
2020. július 30-ig: 2.000 Ft
2020. augusztus 11-ig: 2.500 Ft
10,5 km-es táv
2020. június 23-ig: 1.900 Ft
2020. június 30-ig: 2.400 Ft
2020. július 15-ig: 2.900 Ft
2020. július 30-ig: 3.500 Ft
2020. augusztus 11-ig: 4.000 Ft
15,75 km-es táv
2020. június 23-ig: 2.400 Ft
2020. június 30-ig: 2.900 Ft
2020. július 15-ig: 3.400 Ft
2020. július 30-ig: 4.000 Ft
2020. augusztus 11-ig: 4.500 Ft

21 km-es táv
2020. június 23-ig: 2.900 Ft
2020. június 30-ig: 3.400 Ft
2020. július 15-ig: 3.900 Ft
2020. július 30-ig: 4.500 Ft
2020. augusztus 11-ig: 5.000 Ft
A nevezési díj tartalmaz:
- rajtcsomagot (fél liter ásványvíz, müzli szelet)
- útvonal biztosítást
- verseny közbeni frissítést
- egészségügyi biztosítást és verseny során biztonsági szolgálatot
- időmérő chippel ellátott rajtszámot
- verseny emblémájával ellátott pólót
- befutó érmet
A frissítőállomások kb. 3-4 kilométerenként követik egymást. A frissítő állomásokon
víz, szőlőcukor, iso ital és gyümölcs állnak a futók rendelkezésére.
Korcsoportok
- női 18 év alatt (2002. augusztus 21. után születettek)
- női 18-35 évesek (1985. augusztus 21. és 2002. augusztus 20. között születettek)
- női 35-50 évesek (1970. augusztus 21. és 1985. augusztus 20. között születettek)
- női 50 év felett (1970. augusztus 20. előtt születettek)
- férfi 18 év alatt (2002. augusztus 21. után születettek)
- férfi 18-35 évesek (1985. augusztus 21. és 2002. augusztus 20. között születettek)
- férfi 35-50 évesek (1970. augusztus 21. és 1985. augusztus 20. között születettek)
- férfi 50 év felett (1970. augusztus 20. előtt születettek)

Nevezés, előnevezés
2020. augusztus 11-én (kedden) 23:59-ig lehet online regisztrálni az alábbi linken (másold be
a böngésződbe az alábbi linket):
www.darktiming.hu/bordany

majd ezt követően a nevezési díjat át kell utalni a Bordány SK alábbi bankszámla számára:
57600022-10050020
Nemzetközi átutalás esetén: HU94 5760 0022 1005 0020 0000 0000
Az átutalás közlemény rovatába kérjük beírni a visszaigazoló mailben kapott kódot!

Helyszíni nevezés nincs!!!
Rajtszám, rajtcsomag átvétel szintén a verseny napján a helyszínen 20.00-tól 21.30-ig!
A versenyző előnevezése akkor tekinthető elfogadottnak, ha megtörtént a regisztráció és
befizette a nevezési díjat.
A nevezések feldolgozása általában két-három napi rendszerességgel történik, így a rajtlistát
is ilyen gyakorisággal frissítjük. Aki teljesített befizetési státusszal szerepel a rajtlistán, annak
a futónak minden rendben a nevezésével.
Díjazás:
Minden kategória 1-3. helyezett női és férfi indulója díjat és oklevelet kap.
Minden befutó a célban frissítőt kap: ásványvíz, édesség, gyümölcs.
Szintidő nincs, mindenkit megvárunk.
A rajtszámot elől, jól látható módon kell viselni.
Az értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Az öltözés a helyszínen biztosított.

Versenyszabályzat

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
internetes és nyomtatott anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek.
Benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját a szervezők nem térítik vissza.
Ne feledd, legnagyobb versenytársad az idő és Te magad!
Jó versenyzést kívánunk!

Bordány Sportkör

