III. Karva – Lábatlan Maraton
2012. Szeptember 16.

A maraton fővédnöke:

Dinnyés István
Lábatlan város polgármestere
Gabriel Duka
Karva község polgármestere

Szervezők:

Társrendezők:

Karva község önkormányzata; Gejza Kele
Lábatlan város önkormányzata; Kiss Gábor, Schrenk Péter
Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület
Polgárőrség Lábatlan

Versenykiírás
III. Karva – Lábatlan Maraton

A verseny időpontja:

Versenyközpontok:

Rajthelyszín:

Útvonal:
Cél:

Térkép:

Versenyszámok:

2012. szeptember 16., Vasárnap

Karva (Sk), Sportcsarnok
Lábatlan (H), Arany J. Általános Iskola

Karva külterületén ( a lábatlani céltól, a maratoni távnak megfelelően visszamért helyről)

Karva – Párkány – Mária-Valéria Híd (államhatár) – Esztergom – Lábatlan
Lábatlan, Gerenday kert bejárata

http://www.futoterkep.hu

- Maraton (egyéni);
- Maratonváltó (2 fős)
- Maratonváltó (4 fős)
- Kerékpáros maraton;

Kerékpáros szintidő:

4 óra

Maraton szintidő:

6 óra

Nevezési határidők és díjak:
Táv

Szeptember 10-ig

Helyszíni nevezés

Maraton (egyéni)

1000 Ft

1500 Ft

Maratonváltó (2 fős)

2000 Ft

3000 Ft

Maratonváltó (4 fős)

2000 Ft

3000 Ft

Kerékpárosok

500 Ft

700 Ft

Előnevezés:

- Online a www.esztergomifutomuvek.hu honlapon
(2012. június 18-tól szeptember 10-én éjfélig /24:00-ig/);
- Az előnevezés a nevezési díj átutalásával válik teljessé!
- A nevezési díjat (később megadott) számlaszámára kérjük átutalni, ill. befizetni.
Közleményként minden esetben kérjük feltüntetni a versenyszámot (egyéni vagy kerékpáros),
a nevet és a szül. évet (pl. maraton/Mézga Géza/1967). Csapat nevezésnél a csapatnevet kérjük
megadni (Pl: maraton2/Ketten párban/ vagy maraton4/Négyesfogat/).
- A nevezési díj átutalása a nevezést nem helyettesíti!
- Az Esztergomi Futóművek előnevezett tagjainak az indulás ingyenes.
- A nevezési díj befizetéséről az indulók számlát a versenyközpontban kapnak.

Helyszíni nevezés:

- A lábatlani versenyközpontban, vasárnap 8:00 - 9:00 között;
- A karvai versenyközpontban, vasárnap 8:00 – 9:30 között;

Lábatlanon 9 órakor a nevezés lezárul, utána nem áll módunkban új nevezést elfogadni!!!
A rajtszámátvételt követően a versenyzők átszállítása kishajóval történik a Duna túloldalán lévő rajthoz.
Rajtszámátvétel:

A nevezési díj tartalma:

Eredményhirdetés:

Díjazás:

Korcsoportok:

Versenyszabályok:

lásd Helyszíni nevezés

- Frissítés a célban, ill. a térképen jelölt pontokon;
- Kézi időmérés;
- Egyedi, emblémázott érem minden célbaérkezőnek;
- Emblémázott póló;
- Orvosi felügyelet;
- Egytálétel (gulyás) a célban;
- Letölthető eredménylista;
- Online oklevél;

- Kerékpárosoknak az utolsó kerékpáros beérkezése után 15 perccel,
- Futószámoknál 16:00 órakor a Gerenday kertben;

- Maraton egyéniben korcsoportonként az első helyezett férfi és nő;
- Maraton 2 és 4 fős váltóban az első férfi és női csapat
(vegyes csapatok a férfiakhoz vannak besorolva);
- az abszolút első helyezett férfi és nő, valamint a legfiatalabb és legidősebb célbaérkező;

1973-1994 (18-39 évesek) között született nők és férfiak,
1963-1972 (40-49 évesek) között született nők és férfiak,
1953-1962 (50-59 évesek) között született férfiak,
1962-ben ill. előtte született nők (50 év felettiek),
1952-ben ill. előtte született férfiak (60 év felettiek).

- A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző
elfogadja a versenykiírást / versenyszabályzat feltételeit és a rendezőség közreműködését.
- A versenyzők saját felelősségükre indulnak a versenyeken.
- Maratoni távon csak 18 éven felüliek, 2 fős váltóban (2*21 km) pedig csak 14 éven felüli
versenyzők indulhatnak.
- A váltópontokra a váltótagokat a rendezőség kiszállítja.
- A rajtszámot elöl, jól láthatóan kell viselni, összehajtani, letakarni nem szabad!
- A maratont váltóban teljesítők első futója egyéni maratoni versenyző is lehet; a versenytávok
egyéb kombinációja nem megengedett!
- A versenyen görkorcsolyázni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos!
- Öltöző és fürdési lehetőség a versenyközpontban (Arany János Általános Iskola).
- Ruhatár a Gerenday kert Közösségi házában,
az itt elhelyezett értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal!
- A Szervezők fenntartja a jogot, hogy az útvonal sajátosságai és biztonsági okok miatt
a résztvevők számát korlátozza, ill. a nevezést a megadott határidő előtt lezárja.

Nevezési nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, nevezési lap
hiányos vagy pontatlan kitöltéséből adódó problémákért a szervezők nem vállalnak felelősséget
Elfogadom, hogy a versenyről készült film- és képanyagon szerepelhetek, és ezért ellenszolgáltatást
nem kérek, egyben hozzájárulok, hogy a nevezésben szereplő adataimat az egyesület saját
rendszerében tárolja, és azokat sportrendezvényekkel kapcsolatosan felhasználja.
Tudomásul veszem, hogy a versenyen saját felelősségemre veszek részt. 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.
A versenykiírást elolvastam, tartalmát értelmeztem és elfogadom.
Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a
mellére tűzve viseli, aki rajtszám nélkül versenyez, aki elhagyja a versenyre kijelölt útvonalat, vagy a
verseny során külső segítséget vesz igénybe.

A versenykiírásban megjelent adatok tájékoztató jellegűek.
További részletek a folyamatosan frissített www.esztergomifutomuvek.hu oldalon található.

Kapcsolat:

Karva:

Lábatlan:
E-mail: esztergomifutomuvek@gmail.com

Sérülésmentes felkészülést, jó versenyzést kívánunk minden résztvevőnek!

