28. D24 Bódva-völgyi Maraton és Kerékpártúra
Versenykiírás
„Vissza a kezdetekhez!”
Manapság egyre ritkább az olyan hagyományos futóverseny, ami A ponttól B pontig tart,
viszont a Bódva-völgyi Maraton visszatér az eredeti útvonalához!
A maratoni (42,195km) táv rajtja Jósvafőn, a félmaraton (21,097km) távja Perkupa
közelében lesz, a cél pedig az Edelényi Kastélyszigeten, ahol gyönyörű befutófotó
készíthető.
A futóverseny kiegészítő rendezvénye a kerékpártúra.
A túra hossza: 45km.
A túra útvonala a már megszokott: Edelény-Múcsony-Rudabánya-Szendrő-Edelény.

A verseny időpontja: 2018. szeptember 22. szombat
Versenyközpont: Edelényi Kastélysziget
A verseny célja: a sportkultúra, ezen belül a futás minél szélesebb körben való
népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása valamennyi korosztály hazai és külföldi,
amatőr és profi sportolói számára.
A verseny rendezője: Edelényi Futók Egyesülete

Versenyszámok, kategóriák:
Gyermekverseny– egyéni lány, fiú, két korcsoport (4-től 10 éves korig, illetve 10 évtől 14
évesig)
10km– egyéni, női és férfi abszolút kategória
21km– egyéni, női és férfi abszolút kategória (csak a 2002. január 1. előtt születettek
nevezését fogadjuk el!)
42km– egyéni, női és férfi abszolút kategória (csak a 2000. január 1. előtt születettek
nevezését fogadjuk el!)

Nevezési díjak, egyéb költségek:
Futás:
Gyermekfutam: szeptember 10-ig 800Ft
10 km, 21km, 42km: 2018. augusztus 20-ig beérkező fizetésnél 3000Ft, augusztus 21-től
szeptember 10-ig 4000Ft.
Póló igényelhető augusztus 20-ig 2000Ft-os egységáron.
A 42km-en és 21km-en indulók rajthoz való szállítását igény esetén egyesületünk biztosítja
500Ft szállítási költségért. Az összeget a nevezési díjjal együtt kell befizetni, átutalni, illetve
kérjük, hogy a megjegyzésben tüntessék fel: busz. A busz igénylése 2018. szeptember 10-ig
lehetséges.

Kerékpár:
2018. szeptember 10-ig 3000Ft (gyermekkedvezmény 14 éves korhatárig 50%)

Nevezés:



online, a www.odinsport.eu oldalon
helyszíni nevezés korlátozott számban lehetséges

Az előnevezési díjakat a szervezők nem fizetik vissza!
A nevezés befizetett részvételi díj esetén 2018. szeptember 10-ig átruházható.
Ehhez azedelenyifutok@gmail.com e-mail címre kell elküldeni az alábbi adatokat:
 korábbi nevező neve
 rajtszáma
 az új nevező adatai (név, szül. idő, cím, e-mail cím, telefonszám)
Nevezési díj befizetése:
 Személyesen a Korona Takarék takarékszövetkezetekben az Edelényi Futók
Egyesülete bankszámlájára történő befizetéssel. Megjegyzésben kérjük feltüntetni a
név mellett a távot is. pl.: „Minta Mihály futás 21km”
 Banki átutalással a 54300053-10055142 Korona Takarék bankszámlaszámra.
(IBAN: HU 80 5430 00053 1005 5142 0000 0000)
Számlatulajdonos: Edelényi Futók Egyesülete. Átutalás esetén a közlemény rovatban
a név mellett kérjük feltüntetni a távot is, pl.: „Minta Emőke futás 10km”
 Befizetési/átutalási határidő: 2018. szeptember 10.



Figyelem! A kedvezményes nevezés csak a nevezési díj legkésőbb 2018. augusztus 20ig történő beérkezésével válik érvényessé!

A nevezési díj tartalmazza:
Gyermekfutam:
 A rajtszámot
 A befutóérmet
10, 21, 42km:
 A névre szóló rajtszámot
 Chipes időmérést
 Egyedi befutóérmet
 A rajtcsomagot
 A frissítést
 Célba érkezés utáni egytálételt
Kerékpár:




A névre szóló rajtszámot
Egyedi befutóérmet
Célba érkezés utáni egytálételt

A rajtszám és rajtcsomag átvétele:
A verseny napján (2018.szeptember 22-én, szombaton) 7:00 órától az Edelényi
Kastélyszigeten található versenyközpontban. A kerékpártúra, gyermekfutam és a 10km
résztvevőinek 9:30-ig, a maraton és félmaraton résztvevőinek 8:30-ig van lehetőségük a
rajtszám, rajtcsomag átvételére!

Rajtidőpontok:
42,195km:10:00 /Szintidő: 5 óra/
21,097km:10:00
10km:10:00
Kerékpár: 10:10
Gyermekfutam: 13:30

Rajt és cél helyszínei, útvonalak:
Gyermekfutam: rajt és cél a Kastélyszigeten
10km: rajt és cél a Kastélyszigeten
Útvonal: Edelény-Ládbesenyő-Edelény
Félmaraton: rajt: Perkupa előtt, cél: Kastélysziget
Útvonal: Szalonna-Szendrő-Szendrőlád-Edelény
Maraton: rajt: Jósvafő, cél:Kastélysziget
Útvonal: Jósvafő-Szinpetri-Szin-Perkupa-Szalonna-Szendrő-Szendrőlád-Edelény
Kerékpártúra rajt és cél: Edelényi Kastélysziget
Útvonal: Edelény-Múcsony-Rudabánya-Szendrő-Edelény
A helyezések eldöntése:
Célba érkezési sorrend alapján.
A verseny hivatalos időmérője: Tempo Sport Kft.
Frissítés:
10km: egy helyen, a fordítónál, 5km-nél
Maraton, félmaraton: kb. 5 kilométerenként
Egyéni frissítők leadására nincs lehetőség.
A kerékpártúrán résztvevők a frissítésről maguk gondoskodnak!
Díjazás:
Kategóriánként az első három helyezett érmet, kupát és tárgyjutalmat kap.

További információk:
 edelenyifutok@gmail.com
 www.facebook/edelenyifutok
 www.edelenyifutok.hu

Versenyszabályzat:
Az alábbi szabályok a verseny tisztaságát, gördülékenységét biztosítják, és meghatározóak a
versenyen való részvétel szempontjából. A szervezők biztosítják a szabályok betartását. A
versenyző jelentkezésével automatikusan elfogadja a Versenyszabályzatot.
A verseny közúton halad, nincs lezárt terület, ezért a versenyzőknek kötelező betartani a
KRESZ utasításait!
A versenyzőknek tisztelniük kell a környezetet, és kerülniük kell annak szennyezését.
A versenyen részt vehet minden felkészült futó, aki elfogadja a versenykiírásban foglalt
feltételeket, és tisztában van vele, mire vállalkozik!
Minden futó felelős, hogy egészségi állapota lehetővé tegye a versenyen való indulást.
A szervezők semmilyen egészségügyi problémáért nem vállalnak felelősséget!
Kizárásra kerül az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a mellére tűzve
viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a versenyt, nem a futásra kijelölt
útvonalon fut, vagy a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelő adatokkal tölti ki!
A versenyt önként feladó vagy a versenyzésből kiállított versenyzőnek azonnal értesítenie
kell a legközelebbi rendezőt.
A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni tilos!
A verseny során fülhallgató használata saját felelősségre megengedett, nem veszélyeztetheti
saját vagy más testi épségét, nem akadályozhatja társait a verseny időszaka alatt. A rendező
azonnal kizárhatja a versenyzőt, ha fülhallgató használata miatt nem hallja a rendező
instrukcióját.
A versenyen való részvételkor a versenyzők tudomásul veszik, hogy a róluk készült képeket a
szervezők szabadon használhatják kiadványaikban.
A fotókon és filmeken szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak!
A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a
versenykiírás feltételeit.
Az Edelényi Futók Egyesülete az útvonal-, program- és időpontváltoztatás jogát fenntartja.

