A KÖR
TóSport Egészségprogram – TDR2018
Kerékpáros

túrázási

lehetőség

biztosítása

szervezett,

aktív

szabadidős

tevékenység keretei között a Hungaroringen.
Az esemény INGYENES, mindenki számára elérhető!
Esemény helye: Hungaroring versenypálya, Mogyoród
Esemény ideje: 2018. július 14. szombat 12:00-13.00 között
Táv: Hungaroring 4381,08 m-es körpályája – 36 m-es szintkülönbséggel
Rendező: Tó-sport Kft. 2481 Velence Fő utca 172. info@tosport.hu
A rendezvény résztvevői:
Azok a női és férfi résztvevők, akik 2018. július 14-ig a 6. életévüket betöltötték,
aláírásukkal igazolják, hogy a részvételi feltételeket elfogadták.
FIGYELEM: 12 éves korig szülői (felnőtt) kíséret, 12-16 éves kor között szülői
hozzájárulás SZÜKSÉGES!!

Program: 2018. július 14. (szombat)
8:00-11:30-ig

Regisztráció

11.45-12.00

Gyülekező a regisztrációnál kiírt helyszínen

12:00

RAJT

12:00-13.00

Körözési lehetőség a Hungaroring aszfaltján

12.45

Pályazárás – a megkezdett kört még be lehet fejezni
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A helyezések eldöntése:
Az Ingyenes KÖR-ön MINDENKI győztes! A részvétel és a táv teljesítése a cél, nem a
gyorsaság!
A MENETIRÁNY BETARTÁSA KÖTELEZŐ!
Nevezési díj: INGYENES
Az esemény emblémázott pólóját csak a www.tosport.hu weboldalon előzetesen 2018.
július 01-ig előregisztrált indulók kapnak.

Az előregisztráció tartalmazza:
•
•
•
•
•

ESEMÉNYPÓLÓ az első 1 500 nevezőnek az esemény logójával
Rajtszámot
VelenceBike kerékpárszervizt (a szerviz ingyenes - a szükséges alkatrészt fizetni
kell!)
Frissítési lehetőséget a célban
Orvosi ügyeletet a célban

Online Regisztráció:
2018. március 4-től július 13-ig a www.tosport.hu honlapon
Helyszíni regisztráció:
2018. július 14. 8.00-11.30 között

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,

versenyszabályzatának

továbbá
versenyzőkre

a

Magyar
vonatkozó

Kerékpáros
szabályait

Szövetség
elolvasta

tudomásul veszi.
Eredményes felkészülést és részvételt kívánunk!
A program megváltoztatásának jogát fenntartjuk!
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