futófesztivál
gyermeknapi futóverseny a teraszon
kicsiknek és nagyoknak
2018.05.26.
Helyszín
A versenyt a KÖKI terminál épületében tartjuk, az útvonal nagy része a teraszon halad, de
bekukkantunk a KÖKI parkolójába (forgalomtól elzárt rész), nehezítésnek egy kis lépcsőzés is lesz,
valamint ízelítő a vásárlásból, a KÖKI Terminál területéből egy szelet. A versenyközpontot a 2.
szinten, a rendezvényteremben (volt Casino) alakítjuk ki.

Megközelítés




BKV (M3 metró végállomás)
MÁV (Köbánya-Kispest Vasútállomás)
Autóval (reptérre vezető gyorsforgalmi út)

Parkolás
Parkolás a KÖKI terminál parkolójában (4 óra 200 Ft). a P+R parkolóban 350 Ft egész napra.

1

Versenyszámok




5 km
850 m gyerekőcfutás
250 m ovisfutás

Útvonalak
5 km
A teraszon kialakított 800 m-es pálya + a parkolóban kialakított körök 2 szint 600 m + a
bevásárlóközpont 2. szintjén egy kis kör 260 m, összesen így egy kör kb. 1660 m.
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850 m gyerkőcfutás
A teraszon kialakított 850 m-es pálya.

URL: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ejqsikabmpjuhysd

250 m ovisfutás
Futópálya 250 m-es kör.
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Időbeosztás
A futamok időzítése és sorrendje attól függően változhat, hogy milyen távot tudunk kijelölni.
o
o
o

10:00 – Felnőtt futam, női, férfi
10:45 – Gyerekfutamok (gyerkőc, ovis)
11:30 – Eredményhirdetés

https://www.facebook.com/events/444907619280920/
Egy szombati laza futás egy olyan helyen, ahol eddig csak a bevásárlás volt futtában!
Gyertek!

A helyszín kialakítása
A KÖKI terminál 2. szintje

VERSENYKÖZPONT

Nevezési díjak
o

o

Felnőtt
 5 km –1.000 – 1.500 Ft
Maximális létszám: 100 férfi és 100 nő
A gyerekfutamok ingyenesek
 850 m gyerekőcfutás
Maximális létszám: 100
 250 m ovisfutás
Maximális létszám: 50

Díjazás
o
o
o

5 km – női, féri abszolút győztes (éremdíjazás)
850 m lány, fiú abszolút győztes (éremdíjazás)
250 m lány, fiú abszolút győztes (éremdíjazás)

Versenybiztosítás


Az útvonal teljes hosszában kijelölt területen lesz, ahol szükséges, ott rendezői biztosítással.
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WC, hulladékgyűjtés
A KÖKI területén található mellékhelyiségek és tárolóedények.
Megkérjük a résztvevőket, hogy a keletkezett hulladékokat, a kihelyezett tárolókba tegyék! A verseny
során ne szemeteljünk, vigyázzunk együtt a környezet tisztaságára!

A nevezési díj tartalmaz







A 200 felnőtt nevezőnek emblémás póló
Befutóérem
Zárt, biztosított pálya
Rajtszám
Frissítés
A nevezési díjjal az alapítvány munkáját támogatja. A támogatás helyett, igény esetén tudunk
számlát is adni.

Orvosi felügyelet
A versenyen orvosi felügyeletet biztosítunk a versenyközpontban.
A verseny napján a rajt előtt valamilyen panasz merülne fel, kérjen tanácsot a versenyorvostól.
Ha az útvonalon, a mezőnyben valaki rosszul lesz, szóljunk a legközelebbi szervezőnek.
Megjegyzés: Ha gyógyszer hatása alatt vagy valamilyen egészségügyi körülmény fennállása mellett
veszel részt az eseményen, ezt írd a rajtszámod hátoldalára.

Versenybíróság
Amatőr versenyről lévén szó, így nincs hivatalos versenybíró.
A versenybíróság dönt a versennyel kapcsolatos változásokban.
A versenybíróság összetétele:
 Adamcsik János
 Balázsi Dávid
Versenybíró: A szervezői csapaton túl tervezzük egyszemélyi felelős megnevezését, hozzá tartozna az
indítás, időmérés.
Az időmérést, hasonlóan az első versenyünkhöz, külön csapata biztosítja.

Egyéb tudnivalók










A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!
Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a KÖKI és a
Kölyökkaland Alapítvány előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
Az eseményen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Az eseménnyel összefüggő
bármilyen egészségügyi károsodásért illetve balesetért, anyagi kárért, a rendező felelősséget
nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.
A résztvevők különösen ügyelnek a természet rendjére és tisztaságára. Szemét eldobására
kizárólag az arra kijelölt tárolókban van lehetőség.
A rajtszám átvételével minden résztvevő elismeri, hogy a versenykiírást ismeri, és a
szabályokat betartja.
A versenybíró jogosult a versenyt időjárás, baleset vagy egyéb előre nem látható, de az
indulók épségét veszélyeztető esetekben meghatározott időre felfüggeszteni
A rendezők szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a
nevezést bármikor lezárják.
A rendezők fenntartják az útvonal- és időpont-változtatás jogát.
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