NAGYSZEBENI NEMZETKÖZI
FUTÓVERSENY
A maraton június 1- én kerül megszervezésre.
Jelentkezési határidő a futóknak május 13. (hétfő) 23:59 –óráig, különböző távokon lehet
rajtolni, a maratoni táv (41 km), félmaratoni táv (21 km), Zacaria táv (10 km), Cross Visma táv
(5 km) és váltófutás (4x 5,3 km), gyermekfutásnak korhatár besorolása van, a következő
kategóriák szerint 4–5 évesek, 6-7 évesek, 8-9 évesek, 10-12 évesek és 13-17 évesek.
Regisztrációt a futók a következő hivatkozáson tehetik meg: https://bit.ly/2tuSuCi
És ne felejtsék kiválasztani a projektet: „Csodavár – Castelul Miraculos – Asociatia Maghiarilor
din Sibiu HÍD – Centrul Cultural Maghiar"
Hasznos információk
• A Nagyszeben Nemzetközi Maraton nyitott (férfi és női) verseny. A váltó csapatok
vegyes csapatok is lehetnek.
• A határidők: 1 óra Visma Cross (5 km), 1 óra és 20 perc, 10 km 3 óra és fél a
félmaraton (21 km) számára, 6 óra a Continental.maraton (42 km)
• Minden versenyző, aki befejezi a versenyt, éremét kap és kérésre részvételi oklevelet.

Részvételi feltételek
1) A Continental maratonban való részvétel alsó korhatár 18 év. A félmaraton, a 10 kmes és az 5 km –es távon a 16 éves kortól részt vehetnek a szülő / gondviselő írásos
hozzájárulásával;
A 18 év fölött a futóknak saját felelősségükre ki kell tölteniük a nyilatkozatot, kijelentve,
hogy alkalmasak az orvosi testmozgásra. A nyilatkozat letölthető itt, és átadható, ha a
részvételi rajtcsomagok átvételekor. A nyilatkozat közvetlenül a helyszínen, az esemény
napján is kitölthető;
2) A 18 éven aluli résztvevőknek szülő / gondviselőjük írásos hozzájárulásával kell
rendelkezniük;
3) A futónak rendelkeznie kell egy eredeti személyi igazolvánnyal a startcsomag
átvételéhez;

4) Az 2019 maraton nevezés május 13-án ér véget.
A részvételi díj befizetésével erősíti meg a nevezési szándékát. amít május 13án 23:59-ig tehet meg.
Részvételi díjak
• Cross Visma 50 lej

• félmaraton 115 lei
• Continental maraton 135 lei
• Váltó futás (Marquardt TeamRun) 4x5,3km 50 lei
• 10K 85 lej
• Squad Race 30 lej
• Gyermekversenyek 20 lej
START
• 2019.02.20 .:A futók nevezésének kezdete:
• 2019.05.13 .: A futók nevezésének lezárása.
• 30-31.05.2019: A rajtcsomag átvétele. Helyszín: Nagypiac tér, Nagyszeben, 10.00 19.00 óra között
• 2019.06.01 : Esemény napja
• 2019.07.01 .: A fizetési határideje a futók támogatására

Rajtcsomagok
A rajtcsomagokat a futók személyesen vehetik át a Nagypiac térren (Piaţa Mare).
A Nagyszebenben élők május 30 és 31 napokon, 10.00 és 19:00 óra között.
A városon kívülről érkező futók részére átvehető a rajtcsomag a rendezvény napján,
azaz június 1-én is.
• START maraton 07:30 és 08:15 között
• START 07: 45-08: 15 között félmaraton, a váltó futók, 10 km, és a 5 km távok;
A rajt készlet tartalmazza:
• egy személyre szabott rajtszámót (futószám + támogatott pályázat)
• az időmérést
• opcionális lehetőségként vásárolható technikai póló és étel jegy.

RAJT
Nagyszeben, Nagypiac térről történik, és a résztvevők nagy száma miatt a futók
különböző időpontokban rajtolnak:
• a Continental maratononi (42 km) futók 08.30-kor startolnak
• a félmaraton futói (21 km) 08.45-kor indulnak, a Marquardt TeamRun futóinak (váltó
futó 4 × 5,3km)
• A 10Km távverseny futói 09:00 órakor indulnak
• A Visma Cross futók (5 km) 09.15-kor indulnak
• A Squad Race versenyzői 09.25-kor indulnak
• A gyermekversenyek 17: 00-18: 00 között.
Útközben az alábbi WC állnak rendelkezésre: Nagypiac tér, 3,15km, 4,35km, 4,45km, 5,85km,
7km, 9,83km, 75km, 11,07km, 12,25km, 14,26km, 15,56km, Utelágazás 16.05km), (Continental
maraton) 17.18km, 21.25km, 27.6km, 31.65km, 38km, (félmaraton :) 16.79km, 17.4km,
17.93km.

Continental Maraton díj
nő/férfi
1. hely 2000 lei
2. hely 1200 lej
3. hely 750 lei
Minden résztvevő, aki befejezte a versenyt, kézzel készített érméket kap a Tonal Egyesület barátaitól.

A félmaraton díj
nő/férfi
1. hely 1000 lej
2. hely 600 lej
3. hely 350 lei
Minden résztvevő, aki befejezte a versenyt, kézzel készített érméket kap a Tonal Egyesület barátaitól.

Más versenyekszámok díjazása
A legjobb versenyzők (első 3 női és férfi) minden versenyen kapnak termékdíjakat.
Minden résztvevő, aki befejezte a versenyt, kézzel készített érméket kap a Tonal Egyesület barátaitól.

Díjak Gyermekversenyek
Nincsenek rangsorok a gyermekversenyen, és nincsenek díjak a legjobb futók számára. Ehelyett
nyereményeket sorsolunk ki a versenyzők között.
Minden résztvevő kézzel érméket kap a Tonal Egyesület barátaitól.

Az egyesület honlapja www.szeben.ro
Követhet a facebookon https://www.facebook.com/hidmagyarhaz/
https://www.facebook.com/nagyszebeni.magyar
A maratról bővebben a http://maratonsibiu.ro/hu/csodavar-castelul-miraculos-8863/
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