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A verseny jótékony célú, bevétele és eredménye a SUHANJ! Alapítványt 

illeti. 

Idıpont: 2014. augusztus 10. 00:00-06:00 

VersenyközpontVersenyközpontVersenyközpontVersenyközpont: Szigetmonostor-Horány, Piac tér 

PályaPályaPályaPálya 

Jó minıségő aszfalt, kerekesszékes teljesítésre alkalmas. 

Egy kör hossza 2-3 km közötti, pontos adat és pályarajz júliusban 

várható. 

NevezésNevezésNevezésNevezés 

Nevezni egyéniben, vagy váltóban (2-3-4-5-6 fıs csapatban) lehet. A 

váltók tetszıleges alkalommal, akár körönként is válthatnak. Nevezés 

lemondása esetén  május 31. elıtt a nevezési díj 50%-át tudjuk 

visszatéríteni, az ezután lemondott nevezések díját nem áll 

módunkban visszatéríteni. 

Nevezési díjakNevezési díjakNevezési díjakNevezési díjak 

Elınevezni július 15-ig lehet. Azon elınevezéseket, amelyek nevezési 

díja július 15-ig nem érkezik meg, töröljük. Ezt követıen csak 

helyszíni nevezésre van mód. A csapatok nevezési díját egyben kérjük 

utalni! 

Kerekesszékes és látássérült versenyzık ingyenesen nevezhetnek. 

Biztonsági okokból számukra csak elınevezés van, helyszíni nincsen. 

Egyéni indulók:Egyéni indulók:Egyéni indulók:Egyéni indulók: 

- március 1. és március 31. között 6.000 Ft, 

- április 1. és július 15. között 8.000 Ft, 

- a helyszínen: 10.000 Ft. 

2222----3 fıs csapatok (egyben utalandó!)3 fıs csapatok (egyben utalandó!)3 fıs csapatok (egyben utalandó!)3 fıs csapatok (egyben utalandó!) 

- március 1. és március 31. között 5.000 Ft/fı, 

- április 1. és július 15. között 7.000 Ft/fı, 

- a helyszínen: 8.000 Ft/fı. 

4444----5555----6 fıs csapatok (egyben utalandó!)6 fıs csapatok (egyben utalandó!)6 fıs csapatok (egyben utalandó!)6 fıs csapatok (egyben utalandó!) 



- március 1. és március 31. között 4.000 Ft/fı, 

- április 1. és július 31. között 6.000 Ft/fı, 

- a helyszínen: 8.000 Ft/fı. 

Adományok 

Ha lehetıségeid engedik, a nevezési díj mellett adománnyal is 

hozzájárulhatsz céljainkhoz. Erre lehetıséged nyílik a helyszínen, 

illetve megteheted utalással is. FONTOS!  Ha a nevezési díjon felül 

adományt utalnál, kérünk, hogy azt külön utalásként, ALAPÍTVÁNYI 

TÁMOGATÁS közleménnyel tedd meg. A nevezési díjak közleménye 

más, ld. lejjebb., a számlaszámmal együtt. 

Nevezés meneteNevezés meneteNevezés meneteNevezés menete 

A nevezés a nevezési díj átutalásával válik érvényessé. Számlaszám: 

SUHANJ! Alapítvány, CIB BANK 10701520-22693808-51100005. 

Közlemény: S!6 NEVEZÉSI DÍJ, NÉV vagy CSAPATNÉV. 

A nevezési díj tartalmaA nevezési díj tartalmaA nevezési díj tartalmaA nevezési díj tartalma 

Rajtszám, chipes idımérés, szakképzett elsısegélynyújtó jelenléte, 

útvonalbiztosítás, frissítés, részvétel a versenyt követı bundáskenyér 

partin, valamint 27% ÁFA. 

  Egyéni nevezési lap | Csapat nevezési lap 

     

RajtszámfelvételRajtszámfelvételRajtszámfelvételRajtszámfelvétel 

2014. augusztus 9-én 18 órától a versenyközpontban. 

DíjazásDíjazásDíjazásDíjazás 

Az esemény jellegére tekintettel díjazás nincsen, a helyezettek 

oklevelet és SUHANJ! bort, a résztvevık letölthetı formátumú 

emléklapot kapnak. 

Részvételi feltételekRészvételi feltételekRészvételi feltételekRészvételi feltételek 

A nevezéssel a résztvevık kinyilvánítják, hogy a részvételi feltételeket 

elfogadják. Minden résztvevı saját felelısségére indul a versenyen. A 

versenyen fejlámpa használata kötelezı. Mivel a verseny útvonala 

részben a Nagyduna-sétányon, a gáton halad, árvízveszély esetén az 

útvonalat módosítjuk, vagy a versenyt töröljük. Utóbbi esetben a 



nevezési díjat visszautaljuk, vagy a jövı évi versenyre írjuk jóvá a 

versenyzı szándéka szerint. Kerékpáros, gyalogos, futó, vagy 

bármilyen más kíséret nem engedélyezett, a pályán csak a versenyben 

résztvevık tartózkodhatnak, a csapatokból egy idıben egyszerre csak 

egy futó lehet a pályán. Egyéni frissítıt felvenni kizárólag a 

versenyközpontban, illetve az elıtt és után 100 méteres távolságban 

lehet. Szurkolói zóna: mivel az útvonal üdülık közelében halad, a 

versenyt pedig éjszaka rendezzük, szurkolni a versenyközpontban, 

illetve az elıtt és után 100 méteres távolságban lehet. A versenyen 

kutyával indulni nem lehet. A versenyen a résztvevıkrıl fényképek, 

videó-felvételek készülhetnek, ezek szerzıi jogát a rendezık 

birtokolják, azt szabadon felhasználhatják. 

Kizárási okokKizárási okokKizárási okokKizárási okok 

A szervezık kizárhatják a versenybıl azt a résztvevıt és csapatát, aki 

- a részvételi feltételek bármely pontját megszegi, 

- a versenyközponton kívüli hangoskodik, zavarja a helyben lakók 

nyugalmát, 

- szemetel, kárt tesz a természeti vagy épített környezetben, 

- sértegeti vagy inzultálja a rendezıket, más résztvevıket vagy az 

önkéntes segítıket. 

Kérjük, hogy a verseny során különösen légy Kérjük, hogy a verseny során különösen légy Kérjük, hogy a verseny során különösen légy Kérjük, hogy a verseny során különösen légy tekintettel a tekintettel a tekintettel a tekintettel a 

kerekesszékes és látássérült résztvevıkre kerekesszékes és látássérült résztvevıkre kerekesszékes és látássérült résztvevıkre kerekesszékes és látássérült résztvevıkre ––––    ne feledd, ezt a versenyt ne feledd, ezt a versenyt ne feledd, ezt a versenyt ne feledd, ezt a versenyt 

értük szervezzük, Te pedig itt értük is futsz!értük szervezzük, Te pedig itt értük is futsz!értük szervezzük, Te pedig itt értük is futsz!értük szervezzük, Te pedig itt értük is futsz! 
 


