Decathlon futás
33. PÉCS-HARKÁNY ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY
(2017. március 5., vasárnap, 11.00)
VERSENYKIÍRÁS
Rendező:
PVSK Atlétikai Szakosztály
Időpont:
2017. március 5., vasárnap; rajt 11.00 óra
Verseny távja:
25 km (váltóknak 8,5 – 9 – 7,5 km)

Nevezési díjak, határidők
Egyéni
2017. február 1-ig 5000 Ft
2017. febuár 2 – március 4-ig 6500 Ft
2017. március 5. (a verseny napján) 7000 Ft
Egyéni (Spuri Aranykártyával, Decathlon hűségkártyával)
2017. február 1-ig 4500 Ft
2017. febuár 2 – március 5-ig 6000 Ft
2017. március 6. (a verseny napján) 6500 Ft
Váltófutás
2017. február 1-ig 15000 Ft
2017. febuár 2 – március 4-ig 19500 Ft
2017. március 6. (a verseny napján) 21000 Ft
Chip letéti díj nincs!
A Spuri Aranykártyát, a Decathlon hűségkártyát és a RunCard kártyáta rajtszám
átvételekor igazolni kell! Annak hiányában a kedvezmény nem adható!
A nevezési határidőt túllépőknek a különbözetet a helyszínen kell kifizetniük!

VÁLTÓ NEVEZÉSI LAP

EGYÉNI NEVEZÉSI LAP

Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!

Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!

Csapat/Vállalat neve

Név

Családi váltóval indulunk: igen

(csak az jelölje be,
aki családi váltóban indul!)

Céges váltóval indulunk: igen

(csak az jelölje be, aki céges váltóban indul!)

Online
- 2017. január 9-től a www.nevezes.hu/pecsharkany linkre való kattintással,
ott a nevezési adatlap kitöltésével és a nevezési díj befizetését igazoló
csekk másolatának, vagy az átutalás igazolásának (+ Spuri Aranykártya
vagy Decathlon hűségkártya másolatának) egyidejû elküldésével
a freierb@gmail.com e-mail címre, legésôbb 2017.03.01-ig
(bankszámlaszám: OTP Bank: 11731001-20158538)
- A nevezés a nevezési lap beküldésével és a nevezési díj megfizetésével,
annak igazolásával együttesen kerül elfogadásra.
- Az átutalásra és a csekkre kérjük ráírni a versenyzô(k) vagy csapat(ok) nevét.
E-mailen:
- a nevezési lapot kitöltve és egy időben a befizetés igazolásával
(+ Spuri Aranykártya, Decathlon hűségkártya, vagy a RunCard kártya
másolatával) a freierb@gmail.com e-mail címre, legkésőbb 2017.03.02-ig
(bankszámlaszám: OTP Bank: 11731001-20158538)
- A nevezés a nevezési lap beküldésével és a nevezési díj megfizetésével,
annak igazolásával együttesen kerül elfogadásra.
- Az átutalásra és a csekkre kérjük ráírni a versenyző(k) vagy csapat(ok) nevét.
Személyesen: - Készpénzben, 2017. január 18 – február 1,
és február 15—március 3 között a PVSK atlétikai irodában
(Pécs, Verseny u. 11. szám alatt, az atlétikai pálya melletti faház déli oldalán
a 2. ajtó). Hétfő, szerda, péntek: 11:00-12:30 óra között.
A verseny napján, március 5-én:
- A verseny központban, (7622 Pécs, Verseny u. 2) 8.00-10.00-ig;
- Az előnevezett versenyzők rajtszám felvételének időpontja szintén
8:00-10:00. Aki tudja, az vegye fel előbbi időpontban a rajtszámát.
A rajtszám felvételéhez a nevezési díj befizetésének igazolása szükséges!
- A nevezés a nevezési lap beküldésével és a nevezési díj megfizetésével,
annak igazolásával együttesen kerül elfogadásra.
- Az átutalásra és a csekkre kérjük ráírni a versenyző(k) vagy csapat(ok) nevét.
- A benevezett, de el nem indult nevezők nevezési díját a rendező
nem téríti vissza, helyettük más személy nem indulhat!
A befizetett nevezési díjat, ebben az esetben a következő évi versenyre
beszámítjuk.

- az egyéni abszolút női és férfi 1-3. helyezettjei pénzdíjazásban részesülnek,
- a váltó/csapat női és férfi 1-3. helyezettjei vásárlási utalványt nyernek,
- a céges váltók női és férfi 1-3. helyezettjei értékes ajándékcsomagokat nyernek,
- a családi váltók serleg díjazásban részesülnek,
- a kategóriák férfi és női 1-3 helyezettjei serleg díjazásban részesülnek

Kategóriák:
abszolút
40–44 évesek
45–49 évesek
50–54 évesek
55–59 évesek

év

Sportegyesület / Iskola neve

Díjazás

I.
II.
III.
IV.
V.

nő:

Születési idő

Csapat ügyintéző neve, telefonszáma, e-mail címe

Nevezés
Postai úton, faxon:
- a nevezési lap(ok) kitöltésével, a PVSK Atlétikai Szakosztály címére
(7622 Pécs, Verseny u. 11.) legkésőbb 2016. február 25-ig feladott
nevezési lappal és a nevezési díj befizetését igazoló csekk,
átutalás másolatával (Spuri Aranykártya, vagy Decathlon hűségkártya
másolatával,) bankszámlaszám: OTP Bank 11731001-20158538,
fax: 06-72/ 514-903;

férfi:

1. csapattag neve
Lakcím, telefon
2. csapattag neve

VI. 60–64 évesek
VII. 65–69 évesek
VIII. 70–75 évesek
IX. 75–79 évesek

3. csapattag neve

E-mail cím

Nyilatkozat

Nyilatkozat

Ajándék
- technikai póló
- célba érkezéskor: meleg tea ,víz ,energia ital
- emlék érem.
- a rajtszám egyben belépő is a gyógyfürdő területére;
- ajándékcsomagot kap a távot teljesítő legidősebb versenyző.
-minden versenyzőről fotó készül a célban a befutó eredményével

Chip használata:
A chipek a rajtszámba beépítve találhatók. Az egyéni versenyzőknek
csak ezt a rajtszámot kell előre feltűzniük.
A váltó tagok váltóbottal váltanak. A chip a váltóbotba lesz beépítve.
Minden váltótag rajtszámot kap. A rajtszámot elöl kell viselni.
A rajtszámot másként viselő versenyzők kizárásra kerülnek.
A rajtszám nélkül versenyzőket kiállítjuk a versenyből.
A váltó kapun mindenkinek át kell futnia, az egyéni és a váltó tagoknak is.
Ellenkező esetében nem lesz mért részidejük.

Váltófutás
3 fő teljesítheti a távot, férfi és női kategóriában.
Az első futó lehet egyéni induló is. A csapat nevezési díja ebben az esetben is
a teljes összeg! Az első váltás 8,5 km-nél, a pogányi repülőtérnél,
a második 17 km-nél, Túrony előtt lesz. A váltótagokat a rendezőség buszai
szállítják a váltóhelyekre, de az utazás egyénileg is lehetséges.
A vegyes csapatok a férfi kategóriában kerülnek értékelésre.
Kizárásra kerül az a csapat, amelynek második vagy harmadik tagja
egyéni versenyző!

Tudomásul veszem, hogy a versenyen saját felelősségemre indulok,
aláírásommal elismerem, hogy fizikailag jó állapotban vagyok,
a versenyre edzésekkel készültem. Ha a fenti okokra visszavezethető
bármely károsodás ér, a verseny rendezői felé kárigénnyel,
követeléssel nem élek. Egészségi állapotom rendszeresen
ellenőriztem, és nem tudok olyan betegségről, amely részvételemet
akadályozná. Engedélyezem, hogy sportorvosi vizsgálatnak vessenek
alá és elfogadom a verseny orvosainak utasításait.
A versenykiírást elolvastam, tartalmát értelmeztem és elfogadom.
Elfogadom, hogy a versenyről készült film- és képanyagon
szerepelhetek, és ezért ellenszolgáltatást nem kérek, egyben
hozzájárulok, hogy e nevezési lapon szereplő adataimat az egyesület
saját rendszerében tárolja, és azokat felhasználja.
Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyző,
aki rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a mellére tűzve visel.

Aláírás, dátum
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Rajt váltó
Céges
Céges váltófutást rendezünk munkahelyi csapatok részére, férfi és női
kategóriában. A táv és a váltóhelyek ugyanott lesznek, mint a váltónál.
Céges váltóban indulhatnak ugyanazon munkahelyeken dolgozók
vagy vállalat által támogatott csapatok. Kérjük a nevezési lapon a céges
kategóriát megjelölni és a cég nevét is beírni. Célunk a munkahelyi
tömegsport segítése. A csapatoknak a cég által a megbízást igazolni kell!
A nevezési lapon kölön meg kell jelölni a céges váltót.

Családi váltó
Külön kategóriában a családi váltókat is versenyeztetjük..
Szintén 3 fős váltóban futhatnak az egy családhoz tartozók.
A szabályok és a váltóhelyek ugyan ott lesznek mint a váltóknál.
A nevezési lapon kérjük megjelölni a családi váltót.

Versenyközpont:

PVSK-sportcsarnok (Pécs, Verseny u. 2.)

Rajt:

Pécs, Verseny u. (Siklósi úti felüljáró mellett)

Cél:

Harkány Gyógyfürdő Zrt. (Harkány, Kossuth L. u. 7.)

Frissítés
8.a 15. és a 20. km-nél (Pogányi repülőtérnél, Szalántán és Túronyban)
valamint a célban meleg tea, víz, energia ital.

1. FRISSÍTŐ ÁLLOMÁS:
POGÁNY

Decathlon futás

Eredményhirdetés
A fürdő téliesített előterében 15.00 órakor.
Az a versenyző, aki az eredményhirdetésen nem jelenik meg pontosan,
nyereményét később nem veheti át.

TÁMOGATÓINK
2.

Visszautazás:
16.00 órakor és 17.00 a rendezőség autóbuszaival vagy egyénileg.

33.

PÉCS-HARKÁNY

ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY

Egyéb

3.
CÉL: KERÉKPÁR

A versenyzők saját felelősségükre indulhatnaknak a versenyen. A 25 km-es távon
csak a 14. életévüket betöltött versenyzők indulhatnak. A 14 éven aluliak
szülői engedéllyel csak a váltófutásokban indulhatnak. A versenyzők
utcai ruházatát, csomagját, zsákokban Pécsről Harkányba, illetve
a váltóhelyekre szállítjuk, melyet a rajtszám bemutatásával a váltóhelyeken
és a célban, az autóbuszokon lehet átvenni. A rendezőség az elveszett
felszerelésekért, ruházatért, értéktárgyakért nem vállal felelősséget!
A verseny ideje alatt orvosi ügyelet és rendőri biztosítás lesz. Forgalom elől
az út nem lesz lezárva, ezért kérünk mindenkit a KRESZ szabályainak betartására.
A versenyen rajtszám nélkül indulni nem lehetséges. Az eredményeket
a verseny után a www.pvsk.hu és a facebookon lehet megtalálni.
A rosszul vagy hiányosan kitöltött nevezési lapok után reklamációt
nem tudunk elfogadni.

Információ
- Internet: www.pvsk.hu
www.pecs-harkany.hu
www.facebook.com (Futótársak pécs-harkány)
- Freier Balázs (PVSK): 20/373-1999, freierb@gmail.com
- PVSK iroda: tel: 72/514-900, fax: 72/514-903
- Herke Szabolcs: 30/264-5860

2017. MÁRCIUS 5.

