VERSENYKIÍRÁS ÉS VERSENYSZABÁLYZAT
II. Jászság Dinamikája Futónap

Kedves Sporttársunk!

Örömmel vettük érdeklődésed a II. Jászság Dinamikája Futónapra! Köszönjük, hogy
megtisztelsz bennünket azzal, hogy részt veszel az eseményen.
A Konkoly Electro Kft. a társadalmi felelősségvállalás jegyében, országosan egyedülálló
módon a térség helyi szereplőivel - önkormányzattal, civil szervezettel és vállalkozásokkal
együtt- vár Benneteket, hogy fussatok, mozogjatok, családotokkal együtt, testi- lelki
egészségetek érdekében!
Rendezvényünk teljesen non-profit célú, az Európai Szociális Alapnak, Magyarország
Kormányának , cégünknek és a további támogatóknak köszönhetően csak rendkívül jelképes
nevezési összeget kérünk Tőled a 7,14,21 km távokon, míg a 300m, 1400m és 3,5 km távok
teljesen ingyenesek.
Célunk, hogy egy gördülékeny Futónapot szervezzünk, melyen a profi futók mellett az
amatőrök is kipróbálhatják magukat.

Fontos információk, amelyekre szükséged van:

A Futónap időpontja: 2022. október 22. 10 órai kezdet .
A Futónap központja: LEHEL Sport- és Szabadidőközpont, 5100 Jászberény, Gorjanc Ignác
sétány 5.
Távok:
-

300 méteres ovis futás
1400 méteres kisiskolás futás
3500 m futás
7-14-21 km-es futás, chipes időméréssel

Fontos! Bármely korosztály bármely távra nevezhet, azonban díjazva csak a Kategória
Díjazás pontban meghatározott korosztályok lesznek!
A Futónap főszervezői és főtámogatói:
Konkoly Electro Kft.
Jászberényi Triatlon Egyesület

Jászberény Város Önkormányzata, Jászberényi Helyi Közösség
Egyesülete
A Futónap főtámogatója:

Boros és Fiai Kft., Jászberény

Fontos tudnivalók a Futónappal kapcsolatban:
1. A rendezvény részvételi díja eltérő minden futam és igény esetén, melyről a lentebb
található táblázatból lehet információt szerezni.
2. A Futónapon résztvevők a nevezésük kitöltésével engedélyezik megadott adataik
használatát, a Futónapon készült fotók és videók publikálásához hozzájárulnak és
elfogadják a jelen versenyszabályzatot.
3. Előnevezni 2022.10.16. 19:00-ig ig lehet a köridő rendszer felületén. Fontos!!!:
Érdemes azonban 2022. 09. 25-ig előnevezni, mert egyedi befutóérmet a
rendezvény napján, vagy a 09. 25-e után beérkezett előnevezések esetén csak
korlátozott számban tudunk biztosítani a résztvevőknek.
4. A versenyen minden résztvevő saját akaratából, saját felelősségére vesz részt. A
kiskorú résztvevők esetén a felelősség minden esetben a szülőé.
5. Öltözési lehetőség a sportcsarnokban biztosított, elveszett értékekért viszont
felelősséget a szervezők nem vállalnak.
6. Helyszínen nevezni a versenyt megelőzően lehet, legkésőbb 30 perccel a futam kezdete
előtt. Jobban jársz azonban, ha előnevezel, akkor nagyobb eséllyel elkerülöd a sorban
állást. A verseny-létszámlimit az összes futamra együttesen 2500 fő. Ezen túlmenően
nem fogadunk el jelentkezést sem az online felületen, sem a helyszínen.
7. A versenyen chipes időmérésre alkalmas rajtszámokat kap valamennyi induló, amely
rajtszámot mindenki köteles a futama végéig elől, jól látható módon elhelyezni és
viselni. Rögzítéséhez a megfelelő eszközt biztosítjuk.
8. Előzetes helyszíni orvosi vizsgálat nem lesz, ezért nyomatékosan kérünk mindenkit,
hogy a saját felkészültségének megfelelően válasszon távot magának. Orvos a
helyszínen rendelkezésre áll.
9. A versenyen felvezető és záró kerékpáros kíséri a futókat. A futópályát szalagokkal,
aszfaltfestéssel jelöljük vagy segítők jelzik az irányt.
10. A 7-14-21 km-en résztvevők közös rajttal indulnak, 1-2-3 darab 7 km-es kört megtéve.
Frissítés minden kör végén és a 7 km-es szakaszon belül (cca. a kör felénél) még egy
helyen lesz. A Konkoly Electro Kft. telephelyén fotópontot alakítunk ki, úgyhogy
mosolyogj, mert az összes kép ingyenesen elérhető lesz a rendezvényt követően
11. A félmaratonon 18 év alatt személy csak írásos szülői engedéllyel, 12 éven aluli
gyermek egyáltalán nem indulhat!
12. A pálya aszfalton, erdőben és földúton vezet majd az ovis futamot kivéve.
13. A versenyzők biztonsága érdekében nem ajánlott mindkét fülön a külvilág zajait
tompító fülhallgatót viselni.
14. Parkolás: A rendezvényhelyszín közvetlen környékén lehetőség lesz JVV Zrt által
biztosított parkolókban díjmentesen parkolni: Jászberényi Strandfürdő parkolója,
Jászberényi Állatkert parkolója.
15.
Szolgáltatások:

● 300m, 1400 m és 3500 m: chipes időmérés, a célban frissítés, befutóérem
mindenkinek
● 7km, 14km, 21km :chipes időmérés, befutóérem, frissítőpont a táv közel felénél
és a célnál való áthaladáskor.
Frissítőponton: víz, ISO, banán, szőlőcukor, só, kóla
● Ingyenes fotók
● A rajtszám felmutatásával a Jászberényi Lehel Strandfürdőbe kedvezményes,
200 Ft os jegy váltható!
● Az esemény pólóját meg lehet vásárolni a www.42k.hu oldalon!
16. A nevezési helyszín a Lehel Sport és Szabadidőközpont, ahol biztosítjuk a
csomagmegőrzést és az öltözést, zuhanyzást a csarnok kapacitásának megfelelően.
Kérjük a frissítés során használt poharakat mindenképp a kijelölt szemetelő zónában.

Részvételi díj:
Távok
300m
1400m
3500m
7km
14 km
21 km

Előnevezett 2022.09.25ig
ingyenes
ingyenes
ingyenes
Chipes időmérés, 2000
HUF
Chipes időmérés, 2500
HUF
Chipes időmérés,
3000HUF

2022.09.25. után
és/vagy helyszínen
nevezett
ingyenes,
ingyenes
ingyenes
Chipes időmérés, 4000
HUF
Chipes időmérés, 5000
HUF
Chipes időmérés, 6000
HUF

Fontos!!!: Érdemes azonban 2022. 09. 25-ig előnevezni, mert egyedi befutóérmet
a rendezvény napján, vagy a 09. 25-e után beérkezett előnevezések esetén csak
korlátozott számban tudunk biztosítani a résztvevőknek.
Az előnevezés akkor válik elfogadottá, ha a nevezési díj megérkezik a rendezvényszervezéssel
megbízott cég bankszámlájára.
A nevezés díj lemondás esetén sem utalható vissza, viszont átruházható 2022.10.16-ig!
Versenytáv módosításokat 2022.10.16-ig fogadunk el!
A befizetések feldolgozása manuálisan történik, minden héten egyszer, legkésőbb vasárnap
estig frissül a lista! A regisztrált, de az előnevezési időszakig pénzügyileg nem rendezett
nevezéseket 2022. 10. 17 -én töröljük!

Utalási adatok:

Név: GOBLINS PROJEKT KFT.
Bankszámlaszám:11745035-21009389 HUF
Számlavezető bank: OTP BANK
Közlemény: A regisztrációhoz mindenkinek egyénileg generált egyedi azonosító
Kérjük, hogy amennyiben számlaigényed van, jelezd azt a nevezes.jte@gmail.com email
címre!

Időrend:
A futamok 2022.10.22-én 10:00 órától, folyamatosan indulnak.
A pontos időbeosztást a verseny előtt 2 héttel tesszük közé a rendezvény Facebook oldalán.

Kategória díjazások: serleg
•

300 m:

ovis korosztály 6 éves korig (2015.10. 22 után születettek) első
három, fiú-lány helyezettje

•

1400 m:

-2015.10. 22 és 2013.10. 23. között születettek (7-8 évesek), első
három, fiú-lány helyezettje
-2013.10. 22 és 2011.10. 23 között születettek (9-10 évesek), első
három, fiú-lány helyezettje

•

3500 m:

- 2011.10. 22-től 2007.10. 23-ig születettek (11-14 évesek), első
három, fiú-lány helyezettje
-2007. 10. 22-től 2003. 10. 23--ig születettek (15-18 évesek), első
három, fiú-lány helyezettje
-2003. 10. 22. előtt születettek felnőtt abszolút női-férfi első három
helyezettje

•

7 km: korcsoportonként első három helyezett, férfi-nő

•

14 km: korcsoportonként első három helyezett, férfi-nő

•

21 km: korcsoportonként első három helyezett, férfi-nő

•
Konkoly Electro Díj: Legnagyobb létszámban résztvevő munkahelyek vagy
egyesületek
Korcsoportok:
7-14-21 km korcsoportonkénti felosztása a következő:
•

2000.10. 22 után születettek (0-21 évesek)

•

1982.10. 23-2000. 10. 22 között születettek (22-40 évesek)

•

1981. 10. 22 előtt születettek (41 évesektől-)
.

Sikeres felkészülést kívánunk, szeretettel várunk mindenkit!
Kérjük, figyeld a verseny Facebook oldalát (II. Jászság Dinamikája Futónap), mivel az aktuális
híreket, információkat ott tesszük közzé!
Kérdésed, kérésed jelezd a Facebook oldalunkon, vagy küldd el a sport@konkolyelectro.hu
/nevezes.jte@gmail.com email címre vagy 0630/830-9124 számon tedd fel!
-

