VERSENYKIÍRÁS
A rendezvény megnevezése:
XVI. Hírös Félmaraton
A rendezvény célja:
Az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltéséhez lehetőség biztosítása.
A futás örömeinek megismertetése korra, nemre tekintet nélkül.
Amatőr sportolók részére versenylehetőség biztosítása.
A verseny időpontja:
2022. szeptember 25. /VASÁRNAP/
A verseny helye:
Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidőközpont
Belépés Kecskemét Csabay Géza krt felől
A verseny központ:
(volt) Nádas büfé épülete
A verseny rendezője:
IUSTITIA Sport és Kulturális Egyesület
Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club
Kecskemét Városi Szabadidősport Szövetség
Információ, elérhetőségek:
Tel.: 30/960-2112; 30/400-5942;
E-mail: ius.nevezes@gmail.com;
Honlap: www.juszti.hu;
Facebook: https://www.facebook.com/hirosfutas
Rajtidőpontok - versenytávok:
10:45 - 300 m
11:00 – 21 km, egyéni/váltó
11:03 - 14 km

11:05 - 7 km
11:10 - 1 km
11:20 – 3 km

7 km, 14 km és 21 km; korcsoportok;
10 - 19 év (2003.01.01. – 2012.12.31.) Korhatár: 12 év! (21 km)
20 - 29 év (1993.01.01. – 2002.12.31.)
30 - 39 év (1983.01.01. – 1992.12.31.)
40 - 49 év (1973.01.01. – 1982.12.31.)
50 - 59 év (1963.01.01. – 1972.12.31.)
60 év felettiek (1962-ben illetve előtte született versenyzők)
21 km
Szintidő: 2 óra 45 perc
3. kört 1 óra 45 percen belül meg kell kezdeni!
Váltóversenyben nincs korcsoportos bontás! Amennyiben a váltó egyik tagja férfi, úgy a férfiak
között kerül értékelésre a csapat.

300m; 1 km; 3 km-n értékelt korcsoportok:
300 m
- 6 év
(2016. 01.01. – 2022. 09.16.)
1000 m
7 - 9 év
(2013.01.01. – 2015.12.31.)
3000 m
10 - 12 év
(2010.01.01. – 2012.12.31.)
Díjtáblázat:
Regisztrációd a nevezési díj befizetésével válik érvényessé, melyet az utalásod napján érvényes
díjjal tudsz rendezni!
Nevezési díj 3 km
- 2022. 08.19.:
2022. 08. 20 – 2022. 09.21.:
Helyszíni:

egyéni
500.- Ft
1.000.- Ft
2.000.- Ft

Nevezési díj 7 km
- 2022. 08.19.:
2022. 08. 20 – 2022. 09.21.:
Helyszíni:

egyéni
3.000.- Ft
5.000.- Ft
6.000.- Ft

Nevezési díj 14 km
- 2022. 08.19.:
2022. 08. 20 – 2022. 09.21.:
Helyszíni:
Nevezési díj 21 km
2022. 08.19.:
2022. 08. 20 – 2022. 09.21.:
Helyszíni:
Nevezési díjak 300 m; 1 km-es futamok

egyéni
3.500.-Ft
5.500.- Ft
7.000.- Ft
egyéni
5.000.- Ft
6.500.- Ft
8.000.- Ft

3 fős váltó
9.000.- Ft
15.000.- Ft
18.000.- Ft

Díjmentes!

Figyeljétek a honlapot és a FB-oldalt!
A sávos nevezési díjak nem a regisztráció, hanem a nevezési díj beérkezésének időpontjára vonatkoznak! Azokat a nevezőket, akiknek nem érkezik be a nevezési díja 2022. szeptember 21-én,
TÖRÖLJÜK RAJTLISTÁNKRÓL!
Nevezés online:
A versenyre való nevezéssel a versenyző elfogadja és kötelező érvényűnek tartja magára nézve a
verseny szabályait!
Előnevezni kizárólag 2022. szeptember 21-ig lehet az alábbi linken:
https://sites.google.com/d/1nCrIWasMJ7op22Tp87cv1YHHupTC9_J/p/1Z_048SU5uCMfP3KVShjdEcKncaiUvOv8/edit

Díjfizetést teljesítheted:
Banki átutalással:
IUSTITIA Egyesület
UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt
10918001-00000072-69500005
Megjegyzés rovatba feltétlenül írd be: neved, vagy csapatnevet, születési éved,
távot. pl. Kis Pál (vagy: csapatnév), 1975. 21 km

Személyesen:
2022. szeptember 21-ig
-Bringa Centrum (Kecskemét, Trombita u. 2.; Görbe József)
A versenyző előnevezése akkor tekinthető elfogadottnak, ha megtörtént a regisztráció és befizette a
nevezési díjat.
A nevezések feldolgozása heti rendszerességgel történik, így a rajtlistát is ilyen gyakorisággal –
minden héten hétfői napon - frissítjük. Aki szerepel a rajtlistán, annak a futónak minden rendben a
nevezésével.
Helyszíni nevezés:
Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidő Központ területén lévő versenyközpontban
2022. szeptember 24-én szombat 15:00- 17:00-ig
2022. szeptember 25-én vasárnap 09:00- 10:30-ig.
10:30 órakor a nevezés lezárul, utána nem áll módunkba új nevezést elfogadni.
A chipes adatfeldolgozás zavartalansága érdekében kérjük az időkorlát pontos betartását.
Kérjük, hogy a gyorsabb lebonyolítás érdekében a számlaigényt a számlázáshoz szükséges adatokkal (vevő neve, címe, adószáma, hány fő, milyen táv) az ius.nevezes@gmail.com címre jelezzék.
Nevezés lemondás, módosítás, átruházás:
Lemondás: Az előnevezési díjakat a versenyről való lemondás esetén a szervezők nem utalják
vissza! Befizetett részvételi díj díjmentesen átvihető a IUSTITIA Egyesület másik futóversenyére 2023. június 30. napjáig.
Átruházás: 500.- Ft kezelési költség ellenében 2022. szeptember 20-ig másra átruházható, amiről a szervezőket írásban kell értesíteni az ius.nevezes@gmail.com e-mail címen!
 a korábbi nevező neve, születési éve
 választott táv
 az új nevező adatai (név, születési idő, cím, email cím, telefonszám)
Módosítás: 500.- Ft kezelési költség ellenében 2022. szeptember 20-ig a nevezéseket a következő módon tudjuk átírni:
Küldd el az ius.nevezes@gmail.com email címre az alábbi adatokat:
 nevező neve, születési éve
 korábban választott táv
 az új választott táv
Lemondani, átruházni, módosítani 2022. szeptember 20-ét követően már nem lehet! Minden esetben a változtatást csak a korábban megadott email címről fogadunk el!
Rajtszám átvétel:
Minden előnevezett, illetve helyszíni nevező a verseny napján a versenyközpontban tudja
átvenni rajtszámát.
A rajtszámok korábbi átvételére szeptember 24-én (szombat) 15-17 óra között van lehetőség!
A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat és csomagokat tartalmazza:
- „Pálya-befutás”-on való részvételt (2022.09.24-én szombaton) és elő tészta-party;
- a 7/14/21 km (egyéni/váltó) távokon egyedi befutó érmet kapnak
- chipes rajtszám
- közös bemelegítés
- frissítőponton víz, izotóniás ital, banán, szőlőcukor, mazsola, gyümölcs stb.
- a célban frissítők
- orvosi felügyelet
- tészta partyn való részvételt,

-

a célban befutócsomag (ásványvíz, csoki, müzli szelet, gyümölcs)
a versenyhez kapcsolódó egyéb programokat;
chipes nettó időmérés
chip kontrolt;
Kecskeméti Fürdőbe belépő (termál, élmény fürdő) 7/14/21 km (egyéni/váltó) távokon indulók részére

Díjazás:
300 m:
Nemenként 1-3 helyezett: érem
1km és 3km:
Korcsoportonként (értékelt!) és nemenként 1-3 helyezett: érem
7km, 14km, 21km (egyéni)
Korcsoportonként és nemenként 1. helyezett: Kupa
Korcsoportonként és nemenként 2-3. helyezettek: érem.
Korcsoportonkénti díjazás abban az esetben történik, ha az adott korcsoportban legalább 6 induló volt.

21 km váltó:
Nemenként 1. helyezett: Kupa
Nemenként: 2-3. helyezettek: érem
Figyelem!
A hiányos korcsoport tagjainak eredményét a megelőző korcsoporttal vonjuk össze.
Elsősegélynyújtás
A verseny időtartama alatt szakképzett elsősegélynyújtók állnak készenlétben. A résztvevőknek
azonban tudomásul kell venniük, hogy a terep jellege, adottságai miatt az elsősegélynyújtó kijutása
egy esetleges sérülés helyszínére időigényesebb lehet. Minden résztvevőnek kötelessége kiemelten
ügyelni saját, és a többi résztvevő testi épségére és ha szükséges, segítenie az esetleg balesetet
szenvedett sporttársának.
Egyéb:
A rajtszámot elől, jól látható módon kell viselni.
A versenyzők között a rajtszám csere tilos!
A szabályszegők eredményét nem értékeljük!
A szervezőkkel szemben minden jogcímen kizárt a kártérítési igényérvényesítése!
A regisztrációval a versenyző hozzájárul az adatai rögzítéséhez és a felvételek készítéséhez
Az értéktárgyakért a rendező felelősséget nem vállal!
Mindenki köteles figyelemmel kísérni a vonatkozó járványügyi előírásokat!
Útvonal: térképen rajzolva.
Talaj: füves, földes; kevés beton.
Szintkülönbség: nincs.
KELLEMES FELKÉSZÜLÉST!

VERSENYSZABÁLYZAT
A versenyzők részvétele
Versenyző: aki a versenykiírást és a szabályzatot –nevezéssel- magára nézve kötelezően elfogadja.
A versenyzők a rendezvényen saját felelősségükre vesznek részt.
A nevezési díj befizetésével és a rajtvonalon való áthaladással (ráutaló magatartás) minden
versenyző elismeri, hogy a versenyre felkészült, a részvételre alkalmas állapotban van és
nincs tudomása olyan betegségről, mely a versenyen való részvételét akadályozná. További
kártérítési igénnyel nem élnek sérülés esetén.
A versenyzők beleegyeznek, hogy a rendezvényen készült fotók, videofelvételek, külön jóváhagyásuk nélkül felhasználásra kerülhetnek, honlapon való megjelenésükért díjazás semmilyen címen nem illeti meg őket.
A versenyzők hozzájárulnak a nevezési lapon szolgáltatott adataik nyilvántartásba vételéhez,
azoknak a sportrendezvénnyel kapcsolatos további felhasználásához.
A rajtszám felvétele a befizetés igazolása után lehetséges!
A nevezés akkor kerül elfogadásra, ha a nevezéssel együtt a nevezési díj is megfizetésre kerül!
A rosszul vagy hiányosan kitöltött nevezési lapok után reklamációt nem tudunk elfogadni.
A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját a szervezők nem térítik vissza!
Útvonal - közlekedés
A környezetre kérjük, fokozottan ügyeljenek. A verseny ideje alatt kérjük ne térjenek le a kijelölt útvonalról. A terület nyitott, s bár az útvonal biztosított, de tekintettel kell lenni a hely
egyéb használóira is.
Óvás
A verseny menetével kapcsolatban, illetve egyéb felmerült vitás esetekben óvás lehetséges.
Az óvást legkésőbb a verseny hivatalos lezárása után fél órával, írásban kell bejelenteni a
szervezőbizottsághoz (versenyigazgatóhoz), 7.000 Ft óvási díjjal együtt. A felmerült észrevételeket a szervezőbizottság kivizsgálja és az érintettnek érdemben, írásban válaszol.
Röviden: ha valami észrevétele, gondja támad, nyugodtan szóljon és mi a képességeinknek,
lehetőségeinknek megfelelően orvosoljuk azokat! Versenyszabályok megszegése azonnali
kizárás a további versenyből!

Rendezőség

