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A verseny helyszíne
Nagykovácsi, Tisza kastély
Nagykovácsi nagyközség Pest megyében, a budai hegységben található. Budapest
II. és XII.kerületének közelsége rövid idő alatt a budapesti agglomeráció egyik
legkedveltebb településévé tette.
Nagykovácsi a Budai hegység két legmagasabb hegye, a Kutya-hegy és a NagyKopasz, valamint a Nagy-Szénás nyúlványai által ölelt völgyben helyezkedik el,
Budapest központjától 15 km-re, közel a II. kerület-hez. Kíváló adottságai miatt
évről évre egyre több turista keresi fel településünket.
A versenyközpontot a Nagykovácsi Tisza kastély 9 hektáros parkjában alakítottuk
ki, a versenyeny ebből a csodálatos környezetből indul és ide is érkerznek vissza a
versenyzők. A kastély parkja közvetlenül kapcsolódik a Nagykovácsitól délre
elterülő erdőhöz.

A verseny kategóriái, versenyinformációk

2018.03.31-ig a *-gal jelölt nevezési díjak tartalmazzák a Crosskovácsi 2018-as
technikai póló árát is.
ATLÉTIKAI KLUBBAN LEIGAZOLT VERSENYZŐK SZÁMÁRA a nevezési
díjakból 2018.05.30-ig 30% kedvezményt biztosítunk, kivéve a pólóval történő
nevezést. A kedvezmény igénybevételének feltétele, a sportegyesület által
emailben elküldött névsor, az egyesületben leigazolt és benevezett versenyzőiről.

Nevezési információk és nevezési feltételek
ODINSPORT.EU nevezési felületen (Crosskovácsi montrail terepfutó)
Helyszíni nevezés:
•
•
•

2018. június 8. 16.00-19.00
2018. június 9. 11.00-14.00
2018. június 10. 8.00-10.30

A verseny távjai
Családi U11,U13,U15 - 3,4 km 79m szint
Felnőtt Női rövid, Felnőtt férfi rövid - 7km 150m szint
U16 férfi, U16 női, U18 férfi, U18 női, U20 férfi ,U20 női, U20 férfi, Felnőtt női hosszú,
Felnőtt férfi hosszú, Senior női 40+, Senior ffi 40+ ,Senior ffi 50+ - 11,4 km 343 szint

A verseny díjazása
A 11,4 és a 7km felnőtt férfi és női kategóriának 1 helyezettjei Columbia Montrail
terepfutó cipőt, a 2-3 helyezettjei Columbia Montrail termékeket kapnak ajándékba.
A 11,5 km legjobb 3 női és férfi versenyzője pénzdíjjazásban részesül.
Férfi
•
•
•

1. hely 25000 Ft
2. hely 20000 Ft
3. hely 15000 Ft
Női:

•
•
•

1 hely 25000 Ft
2. hely 20000 Ft
3. hely 15000 Ft
Továbbá az összes kategória 1-3 helyezettje egyedi Crossskovácsi érmet és egyedi
dizájnnal ellátott 2018 as Crosskovácsi tecnikai polót kap ajándékba.

A verseny pályái

A verseny időmérése
A verseny elektronikus időmérését a Tempo-Sport Kft. végzi.

Parkolás
A verseny napján három parkolózónát alakítunk ki.
1. Parkolózóna
A Nagykovácsi Amerikai Iskola főút melletti parkolója
2. Parkolózóna
A Tisza kastély bejáratától a falu felé
3. Parkolózóna
Ady Endre utca

Útlezárás
06.10. én -10.50 és 11.10 között
A verseny ideje alatt lezárjuk a Szent Sebestyén kápolna - Eötvös utca - Amerikai iskola
parkoló által érintett területet. A biztonságos parkolás érdekében a verseny napján kérd a
Rendőrség illetve Készenléti Szolgálat segítségét.

Versenyszabályzat
A Magyar Atlétikai Szövetség terepfutó versenyeinek mindenkori szabályzata érvényes.

A Crosskovácsi verseny mentési rendszere
A Sérültek ellátásáról és mentéséről két darab terepjáró gondoskodik szakápolóval illetve
orvossal, a versenyközpontban pedig egy további mentő áll készenlétben orvossal, és
szakápolóval.
A pályán 1 frissítőponton 8 ellenőrző ponton jelentheted a sérüléseket, de ebben az
esetben is kérjük, hogy azt a km szelvényt add meg amelyben a baleset történt.

Fontos információk
A kastély parkjába autóval behajtani tilos!
A biztonságos parkolás érdekében a verseny napján kérheted a Rendőrség illetve
Készenléti Szolgálat segítségét.

