„Az élet rövid, a futástól kicsit hosszabbnak tűnik!”

Szervező:
A versenysorozat védnöke:

Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület
Romanek Etelka, Esztergom város polgármestere

A verseny időpontja:

2017. július 8.

A verseny helyszíne:

Esztergom, kerékpárút

Versenyközpont:

Erzsébet park

Távok és rajtidők:
Útvonalak:

Térkép:
Technikai lebonyolítás:
Előnevezés:

Helyszíni nevezés:

10 km
22:00

4 km
22:05

Sötétkapu alagút (rajthely) – Papnevelde utca – Molnár sor – Berényi Zs. u. – Mindszenty
hercegprímás tere – Sobieski sétány – Kerékpárút – fordító (kimérve a 4 km-es és 10 km-es
távnak megfelelően) – Kerékpárúton vissza az Erzsébet parki célig.
10 km útvonal

4 km útvonal

21:30 tájékoztató a versenyközpontban, majd 21:45-kor közös „felvonulás” a rajthelyre
- Online a www.dpfp.hu honlapon 2017. április1-től június 30-án éjfélig; /24:00-ig/
- Nevezési díj utalása/befizetése:  versenyszabályzat
számlatulajdonos: Esztergomi Futóművek ASE (Duna TakarékBank)
számlaszám: 58600575-11185888
közlemény: versenytáv/név/szül.év
Az Erzsébet parki versenyközpontban 19:00-21:30 között;

Nevezési határidők és díjak:

4 km

Nevezési időpontok / Táv
alapdíj

10 km

Május 1. – Június 30. (előnevezés)

1800 Ft

kedvezménye
s
1500 Ft

Július 8., a helyszínen

3000 Ft

2800 Ft

Kedvezményes nevezési díj:
Nevezés lemondása:
Rajtszámátvétel:
Amit nyújtunk:

Eredményhirdetés:

1800 Ft

kedvezménye
s
1500 Ft

3000 Ft

2800 Ft

alapdíj

Azoknak a versenyzőknek, akik rendelkeznek saját chipes rajtszámmal;
Az egyesület email címére küldött levélben -  versenyszabályzat
- a helyszíni nevezéssel egy időben;
- chipkontroll ugyanebben az időszakban;
- frissítést a célban, ill. a 10 km-es táv fordítójánál;
- chipes időmérés;
- egyedi érem;
- egészségügyi felügyelet;
- online, letölthető eredménylista, oklevél és fotóalbum;
23:00

Díjazás:

Öltöző, ruhatár:
Versenyszabályok:

- a 4 és 10 km-es távon 1-3. helyezett férfi és nő érem- és tárgyjutalomban részesül;
- Szentjánosbogár díj a „legkivílágítottabbaknak”;
- különdíj a legfiatalabb és a legidősebb versenyzőnek;
- a rajttól 300 m-re, a Szent István Strandfürdőben 20:30 - 24:00 között;
- a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal!
Részletes leírás a honlapon. FONTOS kiegészítések a Teliholdfutamhoz:
- A Teliholdfutamon fényvisszaverő mellény ÉS fejlámpa
(vagy elemlámpa, kerékpáros villogó) viselése kötelező!
- Fáklya, gyertya és egyéb tűzveszélyes világítóeszköz használata TILOS!
- Azok a versenyzők, akik sem fényvisszaverő mellényt, sem lámpát, ill. egyéb világító
eszközt nem viselnek +10 perc büntetőidőt kapnak!

A versenykiírásban megjelent adatok tájékoztató jellegűek. További részletek (új információk, aktualitások) www.dpfp.hu
oldalon, és az Esztergomi Futóművek facebook oldalán található.

Sérülésmentes felkészülést, jó versenyzést kívánunk minden résztvevőnek!

Kapcsolat:

Érdy Gábor Tel: 20-9137189

E-mail: esztergomifutomuvek@gmail.com

