IV. Tisza-tavi Félmaraton és Futófesztivál 2020.09.05
A verseny célja: a természetben való futás népszerűsítése, az egészséges életmódra való nevelés és a
rendszeres mozgás megszerettetése
A verseny időpontja: 2020. szeptember 5. szombat.
A verseny helyszíne: Sarud – Strand - Gátkorona
Rendező: Gyerekreáció Sport- és Közösségfejlesztő Egyesület a MASZ együttműködésével
Közreműködő partnerek:
- Intersport
- Magyar Atlétikai Szövetség
- Élményfalu Sarud – A Tisza-tó kalandközpontja
- Deck.hu – A Fedélzetmester
Futószámok:
1 km összefutó futam látássérült futókkal
1 km gyerekfutás „Sarudi Lurkó futás”
1 km kutyás futás „Kalandparti futó EB –ek”
7 km futás „Aquaglide Beugró Futás”
14 km futás „Tisza-tó parti gátfutás”
21 Km FÉLMARATON „Tisza-tavi Félmaraton”
28 km futás „Élményfalu Extra összefutás”

Rajt időpontja:
8:45
9:00
9:30
10:45
10:30
10:15
10:00

Versenyközpont: Sarud, strand
Jelentkezés:
- Előjelentkezés: 2020.08.10-ig – a http://elmenyfalu.hu/felmaraton/ honlapon
- Jelentkezés: 2020.09.01-ig a http://elmenyfalu.hu/felmaraton/ honlapon
- Helyszínen a versenyközpontban: 2020.09.04-2020.09.05
Nevezés:
- On-line nevezés indul: 2020. január 15. szerda, 00:00
- On-line nevezés zárul: 2020. szeptember 01. kedd, 23:59
-

Helyszíni nevezés indul: 2020. szeptember 4. péntek, 17:00,
Helyszíni nevezés zárul: 2020. szeptember 05, az adott versenytáv rajtja előtt 60 perccel

Nevezési díjak:
- 1 km gyerekfutás „Sarudi Lurkó futás”
ingyenes
- 1 km kutyás futás „Kalandparti futó EB –ek”
3 500,- Ft
- 7 km futás „Aquaglide Beugró Futás”
4 000,- Ft
- 14 km futás „Tisza-tó parti gátfutás”
5 500,- Ft
- 21 Km FÉLMARATON „Tisza-tavi Félmaraton”
7 000,- Ft
- 28 km futás „Élményfalu Extra összefutás”
7 500,- Ft
- Összefutó csomag (10 fős csapat, a csapat egy tagja egy külön ÖSSZEFUTÓ futamban indul
egy vak/ látássérült sportolóval egy 1 km- es távon, s a csapat minden tagja támogató
áron vehet részt távtól függetlenül a versenyben)
120 000,- Ft
Fizetés módja: 2020.09.03-ig átutalással lehet a nevezési díjat megfizetni, a helyszínen készpénzes
vagy bankkártyás fizetés lehetséges a versenyközpontban.

Rajtszám átvétele:
2020.09.04. péntek: 17:00-20:00 a versenyközpontban
2020.09.05. szombat: 07:00- az adott versenytáv rajtja előtt 60 percig a versenyközpontban
Rajt/Cél: Sarud - Strand
Résztvevők: A versenyen azok a versenyzők indulhatnak, akik a nevezési határidőig beneveznek és a
nevezési díjat megfizetik. A versenyző hozzájárul, hogy az itt készült fotó és videó anyagokat a
rendező szabadon felhasználhatja.
Időmérés: Az időmérés szolgáltatója a korido.hu. Az időmérés a rajtszám hátuljára ragasztott UHF
chipekkel történik. A versenykiírás szerint hivatalos eredménynek a versenyen mért bruttó idő
számít. A rendező a verseny résztvevőinek rajtzónát biztosít a mezőny elején, melyet a
versenyzőknek kötelező elfoglalni legkésőbb 5 perccel a rajtidő előtt!
Helyezések eldöntése: A versenytáv győztese az a versenyző, aki a távot a szabályoknak megfelelően
végig futotta és elsőnek haladt át a célvonalon.
Díjazás: Az egyéni első három helyezett nemenként értékes ajándékban részesül.
Információ: A versennyel kapcsolatos részletes információ és pályarajz az Élményfalu hivatalos
weboldalán található: http://elmenyfalu.hu/felmaraton/
Élményfalu Versenyiroda

