XX. Jubileumi Hajdúfutás
2018. szeptember 16.
Hajdúböszörmény

info: hajdufutas.hu
Szervező:
Tekergők Sport Egyesülete
Információ: Molnár Róbert 0620/563-9004

Technikai tájékoztató helyszíne, időpontja:
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
Sillye Gábor Művelődési Központ előtt felállított versenyirodánál
2018. szeptember 16. vasárnap 09:00
Útvonal: A gyerek távok külön futamokban 800 m-es körök teljesítésével kerülnek
kialakításra a Bocskai tér körül. A 7 km-es táv illetve a félmaraton ugyanazon az
útvonalon 3 körben a város körútján kerül kialakításra.
A tervezett útvonal mellékletben letölthető:
https://hajdufutas.hu/_files/200000102-3311b34088/7km_kor_leiras.pdf
Hivatalos versenyzési feltételek:
Minden versenyző csak a saját korcsoportjában versenyezhet, ellenben értékelés
nélkül kizárásra kerül. Félmaratoni távon, egyéniben csak 14 életévet betöltött
versenyző indulhat! A versenyen a Magyar Atlétika Szövetség szabályai szerint
járunk el. Óvás 10.000 Ft letét ellenében lehetséges az Óvási Bizottságnál.
Időmérés:
A 7 km-es távon, valamint a félmaratonon chipes időmérés lesz. A rajtszámban
elhelyezett chip épségéért a versenyző a felelős! Az időmérést a darktiming végzi.
A gyerekek távján nem lesz hivatalos időmérés. Az értékelés a befutás sorrendjének
felállításával történik. A rajtcédulát futás közben a versenyzőknek magukkal kell vinni,
amit a célbírók mindenkitől elkérnek!
Orvosi tudnivalók:
Minden versenyző beleegyezik a nevezési lap kitöltésével, hogy fizikailag felkészült a
versenyre, edzésekkel szinten tartotta kondícióját.
Megjegyzés: Ha gyógyszer hatása alatt állsz, vagy valamilyen egészségügyi
körülmény megléte mellett indulsz, esetleg valamilyen allergiád van, akkor ezt írd a
rajtszámod hátoldalára!
A verseny helyszínén, a versenyközpontban mobil elsősegélynyújtó személyzet lesz
biztosítva.
Öltöző: A versenyzők számára a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi
Ház földszinti termében nyílik lehetőség öltözésre.
Ruhatár: A Művelődési Ház előterében lesz lehetőség ruhatár és csomag
megőrzésére, valamint értékmegőrzést is vállalunk!
WC: A versenyzők és hozzátartozóik részére a Művelődési Ház mosdói állnak
rendelkezésre!
Nevezési díjak:
„Egy körút” (7,3km)
Nevezési határidő:
2018. augusztus 16-ig
Helyszínen:
Félmaraton (21,9km)

Nevezési díj:
5000,-HUF
6000,-HUF

Nevezési határidő:
2018. augusztus 16-ig
Helyszínen:
Félmaraton váltóban (3X7,3km)

Nevezési díj:
7000,-HUF
8000,-HUF

Nevezési határidő:
2018. augusztus 16-ig
Helyszínen:

Nevezési díj:
15000,-HUF
18000,-HUF

Nevezési díj tartalmazza:










a verseny élményét
rajtszámot
befutóérmet a távot teljesítőknek
időmérést
útvonal biztosítást
frissítést
érmet, díjat a helyezettek részére
a verseny emblémájával ellátott emlékpólót
célbaérést követően étkezést a versenyzők részére
Eredményhirdetés:
















A gyerek távokon induló versenyzők részére a célba érkezést követően
azonnal eredményt hirdetünk. A 7 km-es és a félmaratoni távon versenyzők
számára hivatalos, ünnepélyes eredményhirdetés 14:00-kor lesz!
Díjazás, értékelés:
Célba érkezéskor MINDEN VERSENYZŐ egyedi ajándékot, üdítőt, édességet
kap!
A 7km-es távon, a félmaraton távon egyéniben és váltóban indulók
emblémázott pólót, emlékérmet kapnak ajándékba.
Kategóriánként és nemenként 1-3. helyezett érem és tárgyjutalomban
részesül.
A 2004 és 2012 között születettek évenkénti felbontásban kerülnek
értékelésre!
A 2400m-es távon indulók 2 korcsoportban kerülnek értékelésre! (1999-2001,
illetve 2002-2003-ban születettek)
Az "Egy körút" (7 km-es) távon a következő korosztályok kerülnek külön
értékelésre:
2004-2007-ben született fiúk és lányok, 1999-2003-ban született fiúk és
lányok, 1984-1998 között született felnőttek, 1969-1983 között születettek, és
1968-ban és előtte születettek, női és férfi kategóriában!
Félmaraton távon, egyéni versenyszámban:
1999-2003-ban született fiúk és lányok, 1989-1998 között született felnőttek,
1979-1988 között születettek, 1969-1978 között születettek, 1959-1968 között
születettek, 1958-ban és előtte születettek, női és férfi kategóriában!
Félmaraton váltóban csak női és férfi abszolút értékelés lesz, ahol a vegyes
váltó (már 1 fő férfi részvételével is!) férfi váltók között kerül értékelésre!

