IV. Évadnyitó Duatlon Fesztivál
Rendező: Fergeteg Triatlon Se
Helye: Somogyi Imre Általános Iskola (2740 Abony, Radák Katalin utca 42.)
Ideje: 2016. március 20. vasárnap
Tervezett időrend:
Rajt

Korcsoport

10:15

10:30

Ifi (1999-2000)
Junior (1997-1998)
Felnőtt (1977-1996)
Szenior 1. (1967-1976)
Szenior 2. (…-1966 )

12:45
13:15

Sprint
4,5km - 20km - 3km
(3kör-6kör-2kör)

2000 Ft

Depó BE

Depó KI

10:00-10:20

12:30-12:40

2500 Ft

13:00-13:20

15:15

2500 Ft

13:00-13:20

15:15

2500 Ft

13:00-13:20

15:15

3000 Ft

Eredményhirdetés
Technikai értekezlet (a depó bejárata előtt)

13:30

Gyermek (2003-2004)
Serdülő (2001-2002)
Nyílt futam (2000-től,
nincs korcsoportozás)

14:15

Újonc 2. (2005-2006)

14:45

Újonc 1. (2007-től)

16:00

Előnevezési díj
Helyszíni
(03. 16-ig)
nevezési díj
Technikai értekezlet (a depó bejárata előtt)
Táv

2km - 10km- 1km
(1kör-3kör-1kör)

1500 Ft

1km - 5km - 500 m
1500 Ft
(1kör-2kör-1kör)
500m - 2,5km - 250m
1500 Ft
(1kör-1kör-1kör)
Eredményhirdetés

Nevezés:
Előnevezés:
- E-mailben info@fergetegabony.hu, 2016.03.16-án éjfélig lehetséges, a nevezési díj
egyidejű átutalásával. Kérnénk feltüntetni a versenyző nevét, születési évét,
korcsoportját, milyen távon szeretne indulni.
- A nevezési díjat a Fergeteg Triatlon Se, OTP Bank 11742142-20005605 számlaszámra
kérjük átutalni, feltüntetve a közleményben a versenyzők nevét, korcsoportját.
Helyszíni nevezés:
- 9:00-10:15 a sprint futamra, valamint az előnevezettek rajtszám átvétele,
- 11:45-13:15 a délutáni futamokra, valamint az előnevezettek rajtszám átvétele.
Díjazás:
- Az újoncoktól-szeniorokig, korcsoportonként és nemenként 1-3. helyezettek érem, 4-6.
helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.
- A nyílt futamban nincs korcsoportozás, nemenként abszolút 1-3. érem, 4-6. helyezett
oklevélben részesül.
Versenypálya:
- A futás útvonala félig aszfaltozott utcákon, a kerékpáros pálya több körös, technikás
viszonylag jó minőségű utakon halad. Szintkülönbség nincs, a versenypályán
útbiztosítás lesz.
Egyéb információk:
A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt, fejvédő használata kötelező!

A nevezéssel egyidejűleg minden sportoló, illetve szülő/gondviselő és a versenyen résztvevők
(szülők, kísérők, edzők) nyilatkoznak, hogy a versenyen készült képeken szerepelhetnek, a
verseny szervezői a képeket tárolhatják és a versennyel összefüggő kiadványaikban,
anyagaikban felhasználhatják.
Figyelem: A parkolás a verseny helyszínen korlátozott számban lehetséges! A sprint futam
ideje alatt 12:00-ig a verseny helyszínén, és a környező utakon részleges útlezárás várható.
Parkolni a környező kis utcákban lehet. A kerékpáros pályán parkolni tilos!
Bővebb információ: www.fergetegabony.hu
Telefon: +36 70 599 4619 Medveczky Edit, a szervezőbizottság elnöke
Jó felkészülést kíván a szervezőbizottság minden versenyzőnek!

