Tour de Debrecen - 2018
JóBringa.hu MTB Próba RT20 / KT40
INGYENES, mindenki számára elérhető futam!
A rendezvény neve: JóBringa.hu MTB Próba RT20 / KT40
A rendezvény típusa: MTB Teljesítmény Túra
A rendezvény fővédnöke: Papp László Polgármester Debrecen
A rendezvény helye: Debrecen, NAGYERDEI STADION, KÖDSZÍNHÁZ
A rendezvény ideje: 2018.08.04. szombat
RAJT: 13.30
Táv: 20km / 40km
Szintkülönbség: 78m / 156m
Útvonal: RAJT - Debrecen, Nagyerdei Stadion (Ködszínház) – Stadion körül – Ördögdomb – Nagyerdő
– Ady endre u. – Ködszínház kör – CÉL. A KT 2 kört megy.
A rendezvény célja: Kerékpáros túrázási lehetőség biztosítása, szervezett keretek között. Ha szeretsz
bringázni és úgy érzed igazi terepen szeretnéd kipróbálni magad, nevezz a Tour de Debrecen
JóBringa MTB Próbára! A részvétel kizárólag MTB kerékpárral ajánlott! Egy biztos: a távot úgy
állítottuk össze, hogy könnyebb és nehezebb útszakaszokkal is találkozz, a döngölt földúttól a füves
terepen át egy-két nehezebb homokos talajig. Az elsőre síknak látszó terepet pedig sikerült egy két
igazán izgalmas kiemelkedéssel tarkítanunk!
A rendezvény résztvevői:
Azok a női és férfi résztvevők, akik 2018. augusztus 4-ig a 12. életévüket betöltötték, aláírásukkal
igazolják, hogy a részvételi feltételeket elfogadták, továbbá a fizetési határidőig a nevezési díjat
befizették! 14-éves korig szülői kíséret, 18 éves korig az induláshoz szülői hozzájárulás szükséges!
Rendező: Tó-sport Kft. 2481 Velence, Fő u. 172. / email: info@tosport.hu
Számlaszám: Budapest Bank 1010 2952 - 3044 2100 - 0100 3008
Szervező: Debreceni Kerékpár Kft, 4032 Debrecen, Böszörményi út 153.
Díjazás: A Túrának mindenki győztese! A túrán a részvétel és a táv teljesítése a cél, nem a gyorsaság!
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Program:
2018. augusztus 4. szombat - NAGYERDEI STADION, KÖDSZÍNHÁZ
10:00 – 13:00 helyszíni nevezés; regisztráció; rajtszámok, időmérő chipek átvétele;
13:10 – 13:25 rajthely elfoglalása
13:30

RAJT

14:30

RT Várható célba érkezések

15:30

KT Várható célba érkezések

16:30

Eredményhirdetés

Nevezés:
2018. március 4-től a www.tosport.hu honlapon online nevezéssel, az ellenőrző e-mail rendelkezései
alapján. Tó-sport Premium Card felhasználható az eseményre!
Nevezési díj: INGYENES
A nevezés tartalmazza:
•
•
•
•
•
•

Az esemény logójával emblémázott pólót
Időmérő chip-et
Rajtszámot
Frissítési lehetőséget - csak megállással lehet frissíteni
Belépést a szombati Don Francesco Pasta Party-ra 15.30-17.30 között
Orvosi ügyeletet a célban 17:00 óráig

Egyéb rendelkezések:
•
•

18 éves korig az induláshoz szülői hozzájárulás szükséges!
Az esemény emblémázott pólóját INGYENESEN csak
a www.tosport.hu weboldalon előnevezett indulók kapnak.

az

előzetesen

2018.07.16-ig

A regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő (ill. a kiskorú Résztvevő
törvényes képviselője) elismeri, hogy az TÓSPORT KFT általános részvételi szabályzatát elolvasta, a nevezési feltételeket
elfogadja, továbbá a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség versenyszabályzatának versenyzőkre vonatkozó szabályait
elolvasta és tudomásul veszi.
Eredményes felkészülést és részvételt kívánunk!
A program megváltoztatásának jogát fenntartjuk!
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