Zagyva Running Futófesztivál – 2022.
VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja:
A versenyzés biztosítása mindenekelőtt a családok, a gyerekek, a futást szerető igazolt
sportolók és amatőr futók részére, a sportolás és az egészséges életmód népszerűsítése.
A verseny helye:
10,8 km és 21,6 km futamok: Zagyvaszántó-Apc-Petőfibánya-Selyp-Zagyvaszántó biztosított közúton
Rajt, cél: zagyvaszántói sportpálya
5 km futam: Zagyvaszántó kijelölt utcáin
Rajt, cél: zagyvaszántói sportpálya
1 km-es családi, gyerektáv: zagyvaszántói sportpálya melletti utca
Cím:
Zagyvaszántói sportpálya
3031 Zagyvaszántó, Selypi út – Kölcsey út sarka
GPS koordináták: 47.769833, 19.66968
Megközelítés: M3-as autópálya, 21-es számú főút 12-es km-nél Zagyvaszántó körforgalomtól
a sportpályáig kitáblázva.
A verseny kezdete:
2022. szeptember 25. 9:00
Időrend:
9:00 1 km-es táv
9:30 21,6 km-es táv (2 kör)
9:35 10,8 km-es táv (1 kör)
9:40 5 km-es táv
A verseny rendezője:
Családok és Barátok a Sportért Egyesület
Szervező: Kotrocz Gábor
Kotrocz-Kiss Gabriella
Simonyai Ambrus
Online nevezési határidő: 2022. szeptember 18. 24:00
Előnevezés:
A www.csbse.hu honlapon
2022. szeptember 4. 24 óráig
10,8 km és 21,6 km 5.500 Ft
5 km 5.000 Ft
2022. szeptember 18. 24 óráig
10,8 km és 21,6 km 6.000 Ft
5 km 5.500 Ft
Nevezés a helyszínen, a verseny napján:
2022. szeptember 25. 7:00-8:30-ig 7.000 Ft
A családi, gyerek – mini, 1 km – táv ingyenes (előzetes vagy helyszíni regisztráció szükséges
7:00-8:30 között). Az előző évektől eltérően ezévben a családi, gyerek futás a többi táv
indítása előtt kerül megrendezésre, így a nagyobb távokra nevezők esetlegesen a gyerekekkel
tudják teljesíteni a mini távot is.

A helyszínen nevezni kizárólag személyesen, 18 év alatti nevező esetében csak nagykorú
hozzátartozó jelenlétében lehet. A nevezési díj kifizetése ezesetben a helyszínen, készpénzben
történik.
Helyszíni nevezés csak korlátozott számban lehetséges!
A regisztráció akkor lép életbe, amikor a nevezési díj kifizetésre kerül.
A regisztráció a személyes adatok megadásával történik, a sikeres regisztrációról igazoló
emailt küldünk. Az előnevezési díj kifizetése átutalással történik. Az utalással kapcsolatos
információk a visszaigazoló emailben szerepelnek. A helyszínen csak készpénzes fizetésre
van lehetőség. Minden befizetésről számlát állítunk ki, amit a megadott adatokkal a megadott
email címre továbbítunk, illetve a helyszíni nevezésnél személyesen adunk át.
BSI Spuri Aranykártya tulajdonosok 20% kedvezményben részesülnek.
Nevezési korhatár: 21,6 km-re 16 év felett; 10,8 km-re 12 év felett; 5 km-re nincs korhatár
18 év alatti nevező csak szülői hozzájárulással indulhat!!!
Rajtszámok kiadása:
A rajtszámok kiadása a helyszíni regisztrációkor történik.
A rajtszám viselése:
A versenyen a rajtszámot a ruházat elülső részén, jól látható módon kell elhelyezni. A
rajtszámot letakarni nem szabad. Aki a rajtszámát leveszi, vagy nem látható módon viseli,
annak eredményét nem tudjuk figyelembe venni. Kizárásra kerül az a versenyző, aki a
rajtszámát összehajtja, letakarja, nem látható helyen viseli, továbbá, aki nem teljesíti a
szervezők által kijelölt versenytávot, vagy a nevezést pontatlanul, valóságnak nem
megfelelően tölti ki.
Távok:
21,6 km (2 kör)
10,8 km (1 kör)
5 km
1 km-es mini táv
Kategóriák:
21,6 km-es táv:
18 év alatti
18 év feletti
10,8 km-es táv:
18 év alatti
18 év feletti
5 km-es táv:
18 év alatti
18 év feletti
1 km-es gyerektáv:
1-7 év közötti
8-12 év közötti
Szintidők:
21,6 km – 3 óra
10,8 km – 2 óra

5 km – 45 perc
1 km-es gyerektáv – nincs szintidő
Díjazás:
21,6 km, 10,8 km és 5 km:
Minden befutó egyedi tervezésű érmet kap és a korcsoportonkénti első három helyezett
további díjazásban részesül, külön a nők és külön a férfiak.
Gyerekek:
Az 1 km-es gyerek távon minden résztvevő érmet kap, az első három helyezett és a
legfiatalabb versenyző további díjazásban részesül.
Eredményhirdetés:
Az eredményhirdetés a szintidőn belüli utolsó befutó megérkezését követően történik.
A mini táv eredményhirdetése közvetlenül a befutás után történik.
Egyéb információk:
- információ: csbsportegyesulet@gmail.com tel.: +36202603780 (Kotrocz-Kiss Gabriella)
- a nevezéssel minden futó elfogadja a versenyszabályzatot. A szabályzat el nem olvasása
nem mentesíti a futót a versenyszabályzat alól.
- a versenyen minden futó saját felelősségére indul.
- a versenyen kutyával való futás nem engedélyezett.
- a versenyen görkorcsolyázni, gördeszkázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni tilos. A
kerékpáros, görkorcsolyás, gördeszkás kísérővel való induló futót a versenyből kizárjuk.
– a verseny előtt orvosi vizsgálat nem lesz, az indulás mindenkinek saját felelősségére
történik. A nevezéssel minden futó kijelenti, hogy egészségi állapota megengedi a versenyen
való indulást, olyan betegségről, sérülésről nincs tudomása, ami akadályozza a részvételt.
- nevezés visszamondása esetén a nevezési díjat nem térítjük vissza.
- nevezés átadására legkésőbb a nevezés előtt egy héttel van lehetőség.
- a helyszínen kereskedelmi és reklámtevékenység csak a Szervezők beleegyezésével, előre
egyeztetett formában lehetséges.
- a versenytávon körönként 3 helyen frissítőpontokat biztosítunk (10,8 km és 21,6 km
távokon), továbbá frissítésre a célba érkezéskor is van lehetőség
– parkolás a sportpálya körül történhet
– elveszett tárgyakért, felszerelésért, ruhákért a RENDEZŐ FELELŐSSÉGET NEM
VÁLLAL!
– a nevezéssel minden futó hozzájárul, hogy az eseményen készült álló- és mozgóképi
felvételeken szerepelhet, amelyeket az esemény szervezői a későbbiekben a rendezvény
népszerűsítése céljából ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatnak.
- a nevezési díj tartalmazza:
- részvétel a versenyen
- rajtszám
- időmérés biztosítása chip-es rendszerrel
- frissítő pontok (víz, kóla, izotóniás ital, sósperec, szőlőcukor...)
- egészségügyi biztosítás
- útvonal rendőri és polgárőri biztosítása
- egyedi tervezésű érem
- távonkénti 1-3 helyezett díjazása külön női és férfi kategóriában
- befutócsomag
- WC, öltözési lehetőség, csomagelhelyezés a helyszínen a ZSE futballpálya öltözőiben.

ÉRTÉKMEGŐRZÉST NEM VÁLLALUNK!
A verseny lemondására nincs lehetőség, pénzt visszafizetni nem áll módunkba.
A szervezők fenntartják az útvonal-, program-, időpont változás jogát mindenkor és mindenre
kiterjedően. Amennyiben az egészségügyi helyzet és az azzal kapcsolatos szabályozás nem
teszik lehetővé a verseny megtartását, az virtuális versenyként teljesíthető, az érmeket pedig
saját költségünkre elpostázzuk az indulóknak.
A verseny szélsőséges időjárási körülmények miatt elmaradhat, erről a szervező egyesület
dönthet.

