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Versenykiírás 

Helyszín: Szentendre, Skanzen Múzeumfalu 

Időpont: 2014. július. 5-6 szombat-vasárnap 

Rajt: július. 5.   napnyugtakor (20 óra 44 perckor) 

Cél: július.6.   napkeltekor (4 óra 51 perckor) 

Versenypálya: A Skanzen területén kialakított teljes egészében szilárd burkolatú 
körpálya.2500 méter egy kör. A pályán korlátozott látási viszonyok lesznek így fejlámpa 
viselése erősen ajánlott. 

Győztes: Aki a verseny időtartama alatt, 8 óra 7 perc, a leghosszabb távolságot teszi meg.  
4.51-kor a kockás zászló leinti a versenyt. A megkezdett kör még befejezhető, a megtett 
távolságba beleszámít, de plusz idővel. Tehát azonos távolság esetén a kevesebb plusz idő 
számít a végső sorrendnél. 

Rendező/ Információ: 

 Sportzoona Egyesület 1146 Budapest Állatkerti krt. 6-12 

Tel: 06 20 226 9679 

www.sportzoona.hu 

 www.facebook.com/sportzoona 

Nevezési kategóriák: 



            Egyéni, Nők/Férfiak 

            3 fős csapat: 100 év alatti össz.életkor     Nők/ Férfiak 

             3 fős csapat: 100 év feletti össz.életkor    Nők / Férfiak 

Nevezési díjak:     

 Egyéni:              egységesen  8000 Ft            

  Csapatok:       április 30-ig  6000 Ft/fő 

                                    július 1-ig      8000 Ft/fő         

       Spuri Aranykártyával 15% kedvezmény 

              így az     egyéni indulók         6800Ft  

             Csapatok:        április30-ig      5100Ft   

                                       július 1-ig         6800Ft 

A nevezési díj tartalmazza: 

•         rajt és befutócsomagot 

•         chipes időmérés 

•         rajtszám 

•         frissítés 

•         online eredménylista 

•         egy meleg étkezési jegy 

•         egy ital jegy 

•         egyedi befutóérem 

•         technikai póló 

Nevezés on-line: a nevezési lap kitöltésével. A regisztrációról és a nevezési díj beérkezéséről 
üzenetet küldünk. Ha nők és férfiak is szerepelnek a csapatban, akkor a férfi kategóriában 
indulhatnak. 

Nevezési díj befizetése:  

Banki átutalással: Sportzoona Egyesület 



                                CIB bank : 10701252-68294061-51100005 

A közlemény rovatba az egyéni nevező, vagy a csapat nevét írjátok.  

Nevezés lemondása: A befizetett nevezés lemondása, az előnevezés lezárásáig (július 1-ig.) 
van lehetőség. A szervezőket írásban kell tájékoztatni és a kapott visszaigazolás jelenti a 
nevezés törlését. Lehetőség van a nevezés átruházására szintén az előnevezés lezárásáig. 

Rajtcsomag átvétele: A verseny napján 17 órakor nyit a versenyközpont. Innentől kezdve 
lehet átvenni a rajtcsomagokat és rajtszámokat. 

Váltás: A pályán egy váltózóna kerül kialakításra, váltani csak itt lehet. A verseny bármelyik 
körében engedélyezett a váltás. 

Időmérés/CHIP 

 Az egyéni versenyzők használhatják a saját chipjüket, ebben az esetben a nevezési lap 
kitöltésekor a számát tüntessétek fel. Csapatok esetében erre nincs mód. Ha valaki két 
csapatban is érdekelt a két chipet külön lábon kell viselni. Chipeket a rajtszámokkal együtt 
kapjátok meg 1000Ft letéti díj ellenében. A chipet a bokára rögzítve kell viselni és váltáskor 
át kell adni a csapattársnak. A verseny alakulását kivetítőn lehet követni, valamint nyomtatott 
formában óránként frissítjük. 

Öltöző/ Pihenő 

A verseny ideje alatt öltöző sátor üzemel. Korlátozott számban zuhanyzási lehetőség is van. 
Lehetőség van saját sátor is felállítására.  A verseny ideje alatt étkezési lehetőség a helyi 
étteremben. 

Parkolás: A Skanzen parkolója rendelkezésre áll a versenyzőknek. 

Díjazás:  

Minden befutó egyedi érmet kap 

Kategóriánként az 1-3 egyedi emlékplakettet kap.  

 Az első helyezettek különleges díjként egy évre örökbe fogadhatnak egy denevércsapatot a 
Fővárosi Állatkertben. Ennek részletei a www.zoobudapest.com honlapon olvashatóak. 

Különdíjat kap a leggyorsabb kört teljesítő versenyző. 

Versenyzési Feltételek: 

Az on-line regisztrációval minden induló elfogadja a versenykiírásban foglalt szabályokat. A 
versenyzők elismerik, hogy saját felelősségre indulnak a versenyen, az egészségi és edzettségi 
állapotuk megfelelő. 

Verseny szabályok: 



Minden futó rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásban foglalt szabályokat. 

Kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszám nélkül, vagy a rajtszámát összehajtva, letakarva 
viseli. 

Kizárásra kerül, aki a versenypályát levágja a többi versenyzővel szemben sportszerűtlenül 
viselkedik 

Tilos kerékpárral követni a versenyzőt, valamint kutyával futásra sincs lehetőség.  

A pályán egy frissítőállomás lesz kijelölve, itt van lehetőség az egyéni indulóknak a 
személyes frissítőket is leadni.  

Az eseményen kereskedelmi és reklámtevékenységet csak a szervezők engedélyével lehet. 

Dohányozni a skanzen területén csak a kijelölt dohányzóhelyen lehetséges.  

A helyszín jellege miatt a verseny ideje alatt szigorúan tilos a skanzen területén tüzet gyújtani 
az épített és természeti környezet védelme érdekében. 

A verseny alatt csomagmegőrző üzemel, a leadott értékekért felelősséget nem vállalunk. 

A versenyről film és fotók készülnek melyek a verseny szervezőinek tulajdonát képezik. 

 


