Módosított Versenykiírás
Kiírás és szabályozás
Időpont:
2019. május 11. 9 óra
Helyszín:
Monor, Strázsa-hegy
Bajcsy-Zs. E. u. Téglagyári pincék
GPS: 47° 21’ 37’’ 19° 27’ 35’’
Rendező:
Vigadó Kulturális Civil Központ Nonprofit Kft.
Nevezés:
Az iskolákban 2019. március 18-tól április 26-ig a testnevelő tanároknál, akik az összesítő
elkészítése után az alábbi telefonszámon (06-30/459-2675) időpontot egyeztetnek a
rajtszámok átvételére.
A nevezési lapok feldolgozása miatt a leadási határidő - legkésőbb április 26. Ezt követően
csak a helyszínen lehet nevezni!
A helyszínen történő nevezés esetén a rajtszámért letéti díjat kell fizetni.
NEVEZÉSI DÍJ NINCS
A VERSENYEN CSAK AMATŐR VERSENYZŐK NEVEZHETNEK!!!
Az indulás feltétele a KRESZ előírásainak megfelelő bármilyen típusú kerékpár (megfelelő
technikai állapotban). FEJVÉDŐ KÖTELEZŐ, hiányában a versenyen indulni nem lehet!
Nevezés és rajtszám átvétel a helyszínen: 07:30-09:00 között.

Pályabejárás: A pályák módosítása miatt 2019. május 10. (péntek) 15:00
Első rajt: 9:00
kategóriák/futam

kor

táv

mini futam 2016 –és később születettek
ovis futam 2015 – 2013-ben születettek
lány/fiú
lány/fiú
lány/fiú
lány/fiú
lány/fiú
lány/fiú

2011 – 2012
2009 – 2010
2006 – 2008
2006 – 2008
2004 - 2005
2000 – 2003

A futam
B futam
C1 futam (5.6. évfolyam)
C2 futam (7.8.évfolyam)
D futam
E futam

A kör: térképen megjelölt
B kör: térképen megjelölt
D kör: térképen megjelölt
E kör: térképen megjelölt
C kör futama áthelyeződött: A kör + B kör
F futam: NEM INDUL!

Díjazások:
Mindenki, aki a versenyt végig tekeri, részvételéről oklevelet állítunk ki.
Minden futam I, II, III. helyezettei dobogóra állva, érmet és oklevelet, valamint ajándékot
kapnak. (Külön díjazva a lány és fiú futamok.)
Az Ovis futam után rövid eredményhirdetésre kerül sor a mini és az ovis futamon indultak
részére.
Az E futam eredményhirdetés után – a rajtszámok alapján - az indulók között egy kerékpár és
más ajándékok kerülnek kisorsolásra.

Versenyszabályzat
Szabályzat:
-

A versenyen mindenki csak a saját felelősségére indulhat.
Rendezőktől kártérítés semmilyen címen nem követelhető.
A verseny teljes időtartama alatt a fejvédő használata kötelező.
A versenyre való érkezés, a verseny ideje alatt és az onnan történő távozás során
esetlegesen bekövetkezett károkért a rendezők felelősséget nem vállalnak.
Ha a nevezési kategória létszáma az 5 főt nem éri el, a szervezők jogosultak a
kategóriák összevonására,
Kiskorúak csak szülői engedéllyel indulhatnak.
Rajtszám 500.- Ft letéttel vehető át a Nemzetőr Általános Iskolában, illetve a
helyszínen.
A verseny ideje alatt a kitelepített játékokat mindenki saját felelősségére használhatja.

Különböző vetélkedők, bemutatók, kézműves foglalkozások várják a résztvevőket, melyeken
a részvétel ingyenes.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Jó versenyzést kívánnak a szervezők!

