Versenykiírás
Vitézlő terepfutás 10, 20 km
Általános információk
Verseny szervező:
Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület (Természetjáró Szakosztálya)
Bővebb információ weboldalunkon: www.szendroitura.hu
Elérhetőség: info@szendroitura.hu; 06-20-521-05-36
Indulj el a Vitézlőn, elnyűtt testből vitéz lőn!
A verseny időpontja: 2018. április 14. (szombat)

Táv (km)
Szint (m)
Nevezési díj (ft)

10 km

20 km

9,2
143
1300

18,8
353
1500

Kevés aszfalt, sok terep, végig turistajelzéssel, szalagozással kijelölt útvonal!
Március 15-től lehet előzetesen regisztrálni, de akár a helyszínen is lehet nevezni!

A verseny
Versenyközpont, rajt – cél helyszín: 3752 Szendrő Petőfi tér 1. Apáczai Csere János Általános
Iskola Szendrő
A rajt cél helyszínen ingyenes csomagmegőrzési lehetőség van. Öltözési és zuhanyzási
lehetőséget is biztosítunk.
Helyszínen történik a rajtlapok átvétele a regisztrációkor a nevezési díj fizetése – akik nem
rendezték az előzetes regisztráció során.
Indítás: 7.00 - 13.00 Folyamatosan lehet indulni egyénileg. Akik tömegrajttal szeretnének
haladni, azok számára a következő időpontokban biztosítunk csoportos rajtolási lehetőséget:

7:30; 9:30; 11:00; 12:00 (Mivel nem tömegrajt lesz, csak az eredményhirdetésnél tudod meg,
hogy győztél-e.)
Eredményhirdetés: 16 óra körül várható.

Ellenőrzés, útvonal, igazolás
A verseny rajt cél helyszínén történik a regisztráció, és az útvonalvezetők, itinerek átvétele. Az
itinerek átvételét követően vagy egyénileg lehet rajtolni, vagy az előre meghirdetett
időpontokban – 7:30, 9:30, 11:00, 12:00 - tömegrajtos indítás lesz elsőként a 10 km majd a 20
km indulóknak. Az itiner tartalmaz térképet, útvonalleírást. Az útvonal végig kijelölt turista
úton, vagy kiszalagozott útvonalon halad. Az útvonalon ellenőrző pontok lesznek, ahol az
itinerben a pontőrök feljegyzik az áthaladás időpontját. Az ellenőrző pontok egyben frissítő
pontok is! A célban egyénileg kell lejelentkezni az itiner felmutatásával. A rajt – cél
időpontokat informatikai zárt rendszerben rögzítjük, a verseny végén megjelenítjük
weboldalunkon. http://www.szendroitura.hu/index.php
Útvonalak:
10 km útvonal - Csehi - Felső Vár – 2 ellenőrző pont
20 km útvonal - Kis-hegy - Rudabánya bánya tó – Lipóc - 3 ellenőrző pont

Díjazás
Minden résztvevő kap: Itiner, itinerben „kuponfüzet” melyben az esemény támogatóinak
felajánlásai, kedvezményei lesznek a verseny résztvevői számára – kedvezményes
belépőjegyek, vásárlási kedvezmények, stb.
Névre szóló oklevél, melyben a teljesített távot és a teljesített idő is feltüntetésre kerül.
Kitűző távnak megfelelő.
Tombolaszelvényt kap minden befutó, mely tombolaszelvényeket óránként kerülnek kihúzásra!
Ellenőrző pontokon frissítés! Célban vendéglátás zsíroskenyér, tea!
Külön díjazzuk távonként 2 táv kategóriánként 3 katégória és nemenként a legjobb teljesítőt!
Kategóriák: (Gyerek (14 éves korig) – gyerekfutam; Felnőtt férfi (14 és 50 év között); Felnőtt
nő (14 és 40 év között); Senior férfi (50 év felett); Senior nő (40 év felett)

Nevezés:



HELYSZÍNI NEVEZÉSRE IS VAN LEHETŐSÉG
ELŐNEVEZÉS http://www.szendroitura.hu/vitezlo-tura/2018/eloregisztracio/

2018. március 15-töl nyílik meg az előzetes regisztrációs lehetőség!
200 ft nevezési díjkedvezményt kap az előregisztráló, ha:
2018. április 10-ig kedd (23.00-ig) előregisztrált és a regisztrációs díját 2018. április
10-én olyan formában elutalta, hogy az 2018. április 11-én megérkezik a rendezők
számlaszámlájára 55600112 - 10009921 – 00000000, Közlemény rovatban beírva a
nevező nevét és távját.
Ha valaki az előzetes nevezése ellenére, valamilyen oknál fogva mégsem tud a
rendezvényen részt venni, a befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
Az előnevezések az előnevezési határidő előtt átruházhatóak, de a határidő után és a rajt
helyszínén nincs lehetőség módosítani! Más előnevezését „átvenni”, azzal indulni nem
lehetséges. Az előnevezési időszak után, nevezés átruházására nincs lehetőség.
Egy regisztráció nem elegendő több nevezési díj befizetéséhez, egy utalással több
regisztrációs díjat is lehet fizetni ez esetben minden regisztráló nevét és távját fel kell
tüntetni a közlemény rovatban a beazonosíthatóság érdekében!
100 ft nevezési díjkedvezményt kap az előregisztráló, ha:
2018. április 12-ig csütörtök (23.00-ig) előregisztrált

Egyéb lehetőségek:
Verseny előtti péntek este egy hangulatos esti bemelegítő sportprogramra invitáljuk a
korábban érkezőket: http://www.szendroitura.hu/vitezlo-tura/2018/kincskereso/
Verseny napján számos egyéb programmal várjuk a résztvevőket gyalogos, kerékpáros
és túrakenus távokon is lehet indulni a Vitézlőn, próbálj ki másik mozgásformát is. A 2.
táv részvételi díjára 50% kedvezményt biztosítunk!
Versenyt követően számos programot ajánlunk a térségben, melyről bővebben is lehet
olvasni: http://www.szendroitura.hu/vitezlo-tura/2018/vitezlo-plusz/
Meleg étkezési lehetőséget biztosítunk a verseny előtti estére, verseny reggelére és a verseny
utánra előzetes jelentkezés alapján. Bővebb információk: http://www.szendroitura.hu/vitezlotura/2018/etkezesi-lehetoseg/
Verseny előtti napra és a versenyt követő éjszakára szállást az alábbi helyeken érdemes
foglalni: http://www.szendroitura.hu/vitezlo-tura/2018/szallas/

