RING RUN VELENCE KÖR 29K
A RENDEZVÉNY TÍPUSA: FUTÓVERSENY
Táv: 29km
A rendezvény ideje:
2018. szeptember 15. (szombat)
A rajt időpontja: 9:00
Szintidő:
4 óra 45perc
Versenyközpont / Regisztráció helye: Velence Korzó, Velence
A rajt helye: Velence Korzó sétány
Útvonal:
1 KÖR a Velencei-tó körül (kerékpárút, időszakosan kijelölt vagy lezárt közút)
Célterület: felállított RC kapu alatt

A RENDEZVÉNY RÉSZTVEVŐI:
Azok a női és férfi nevezők, akik 2018. szeptember 15-ig a 14. életévüket betöltötték,
aláírásukkal igazolják, hogy a részvételi feltételeket elfogadták, továbbá a fizetési határidőig a
nevezési díjat befizették. A 14-18 év közötti nevezők csak szülői engedéllyel indulhatnak a
versenyen. A szülői nyilatkozatot a rajtcsomag átvételekor, a szülőnek kell bemutatni (a
személyazonosságot igazoló fényképes dokumentummal együtt). A nyilatkozat hiányában a
rajtcsomagot nem adjuk ki. A szülői nyilatkozat letölthető a tosport.hu oldalon az ÁRSZ menüpont
alatt.

Részvevők száma: maximum 280 fő

RENDEZŐ:
Tó-sport Kft.
2481 Velence, Fő u. 172.
info@tosport.hu
Számlaszám: Budapest Bank 10102952 – 30442100 – 01003008

PROGRAM, IDŐREND:
2018. szeptember 15. szombat
• 7:00 -8:50 - helyszíni nevezés, előnevezettek regisztrációja, rajtszámok és időmérőchipek
átvétele
• 8:50-8:55 - Rajthoz állás, célegyenes nyitva
• 9:00 - RAJT
• 12:15 - Eredményhirdetés SOLO, DUO, TEAM

NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
Nevezési kategóriák:
• SOLO
• DUO (2 fő)
• TEAM (3 vagy 4 fő)
Nevezési díj:

T-20 előnevezés (08.25.
23.59-ig)
T-5 előnevezés (09.10.
23.59-ig)
Helyszíni nevezés (09.15.
7.00-8.30)

SOLO

DUO

TEAM

3 900 HUF

6 800 HUF

11 600 HUF

4 900 HUF

8 800 HUF

15 600 HUF

5 900 HUF

10 800 HUF

19 600 HUF

A nevezési díj 1010 2952 - 3044 2100 - 0100 3008 bankszámlára történő megérkezésének
határideje:
•

T-20 ELŐNEVEZÉS esetén augusztus 28. - 16.00

•

T-5 ELŐNEVEZÉS esetén szeptember 11. – 16.00

Előnevezés csak a www.tosport.hu honlapon online nevezéssel lehetséges.
A nevezések névre szólnak, átírás nem lehetséges. A csapatban indulók névsorán az
online nevezés lezárását követően nem tudunk változtatni.
A rajtszámokat és időmérőchipeket kizárólag az adott indulónak, fényképes igazolvány
bemutatását követően adja át a szervező. Más rajtszámát nem áll módunkban kiadni.
Lemondás esetén pénz visszatérítés nincs!
Az 1-3. helyezett érmeket kizárólag az eredményhirdetésen adjuk át. Utólagos átvétel
nem lehetséges!

A benevezett indulók nevezési díjai a következőket tartalmazzák:
• Rajtszámot
• Részvételt a versenyen
• Chipes időmérést
• Frissítést
• Egészségügyi szolgálatot
• 1-3. helyezett Solo férfi és női, Duo abszolút és Team abszolút befutói külön érem
díjazásban részesülnek
• Minden célba érkező résztvevő befutó érmet kap
• Online eredménylistát

További információk:
• A Ring Run Velence futóversenyen mindenki saját felelősségére indul. A szervezők
semmilyen bekövetkező egészségügyi problémáért nem vállalnak felelősséget.
• Kizárásra kerül az a résztvevő, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a mellére tűzve
viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a verseny – szervezők által kitűzött –
teljes távját, vagy a nevezési felületet pontatlanul, nem a valóságnak megfelelő adatokkal,
illetve hiányosan tölti ki.
• A programon való részvételkor a résztvevők tudomásul veszik, és nyilatkoznak arról, hogy a
róluk készült képeket a szervezők szabadon felhasználhatják reklámtevékenységeikhez,
kiadványaikban.
• Az online regisztráció kitöltésével minden résztvevő vállalja a versenykiírásban foglaltakat,
és önmagára nézve kötelezőnek tartva elfogadja a Általános Részvételi Szabályzatot!
• A versenyen rajtszám nélkül futni, görkorcsolyázni, kutyával futni, kerékpárral futót kísérni
tilos.
• A megtett köröket minden versenyző magának számolja.
• Az időmérés alapján a szervezők ellenőrzik a táv teljesítését. Aki nem teljesíti a kiírt szintidő
alatt a távot, DNF (Did Not Finish) megjegyzéssel kerül az eredménylistára.
• A befizetés tényét igazoló dokumentum - eredetit vagy banki átutalás bizonylatának
kinyomtatott másolatát stb., a helyszínen a regisztrációnál kérésre be kell mutatni, ne
felejtsd otthon!
• Figyelem! A számlát, minden esetben az online nevezéskor megadott számlázási címre
tudjuk kiállítani!

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

