FUTÓGÁLA KUNSZENTMIKLÓSON

RENDEZVÉNYKIÍRÁS
IDŐPONT: 2018. ÁPRILIS 7. SZOMBAT 10:00

HELYSZÍN: KUNSZENTMIKLÓS, KÁLVIN TÉR 17.
(BAKSAY SÁNDOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM UDVARA)
A tavalyi nagy sikerű rendezvény után fussunk még többet az egészségünkért!
Teljesíthető távok és rajt időpontok:
1)
200 méter
10:20
2)
1000 méter
10:30
3)
5000 méter
10:45
Rajt/cél: Kálvin tér 17. (a Gimnázium udvara)
Útvonal: a mellékelt térképek szerint
Versenyközpont: a Baksay Sándor Református Gimnázium udvara. A
versenyközpontot 9 órakor nyitjuk meg.
Frissítés: a versenyközpontban víz, gyümölcs és zsíros kenyér várja a
résztvevőket
Öltöző: a helyszínen öltözésre a Gimnázium tornatermében van lehetőség, de
az értékekért felelősséget nem vállalunk.
Wc: a gimnázium kijelölt épületében.
Szintidő, időmérés: a távokat mindenki időkorlát nélkül teljesítheti, azonban
kérjük figyelembe venni, hogy az útlezárást 11 óra 20-ig tudjuk biztosítani!
Kérünk minden indulót, hogy a főútvonalakon történő átkeléseknél fokozott
körültekintéssel legyen!
Nevezési díj: nincs. A nevezés ingyenes. A helyszínen a szervezők regisztrációs
nyilatkozat aláírását kérhetik.
Díjazás: minden befutó emlékérmet kap. A Baksay Sándor Református
Gimnázium és Általános Iskola indulói közül az 5 kilóméteren első helyen
befutó versenyző 30.000,- Ft készpénzjutalomban részesül.
Korhatár és indulás feltétele: a gálán korhatár nélkül rajthoz állhat minden
futó (sétáló), kerekesszékes, handbike-os és babakocsival induló is. A
rendezvényen görkorcsolyával, kerékpárral indulni, illetőleg kutyával futni
vagy kutyával sétálni tilos!
Egyéb tudnivalók:

Minden induló köteles a versenykiírásban foglaltakat betartani, és a futógálán
a fair play szabályai szerint részt venni. A szervezők fenntartják a jogot a
létszám korlátozására vagy bármely induló kizárására.
Minden résztvevő köteles más testi épségére vigyázni. Tilos más indulót
akadályozni vagy veszélyhelyzetet előidézni. Baleset, rosszullét észlelése
esetén értesíteni kell a rendezőket, vagy a legközelebb lévő hivatalos személyt.
Minden induló személyes felelőssége, hogy edzettségi állapota alkalmas-e a
részvételre. Kiskorú indulókért felelősséget törvényes képviselőjük vállal.
Lázas, beteg állapotban a részvétel nem ajánlott.
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a fülhallgató elnyomja a külső zajokat, így
jelentős veszélyforrás rád és a többi indulóra nézve is!
Az eseményen kereskedelmi- és reklámtevékenységet előzetes engedély
alapján lehet végezni.
A helyszínen kép- és hangfelvétel készül, melyek felhasználásához (pl.
közösségi oldalakon történő közzététel, kiadvány készítése) az induló a jelen
kiírás elfogadásával hozzájárul.
Az esemény főszervezője:
Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa
6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.
E-mail: refgimalapitvany@gmail.com
A helyszínen (a kihelyezett pontokon) lehetőség van az Alapítvány
támogatására. A befolyt összeget teljes egészében a Gimnázium és Általános
Iskola támogatására használjuk fel.
Az eseménnyel kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken
kérhető:
refgimalapitvany@gmail.com
facebook.com/bsrghu
facebook.com/refgimalapitvany

Minden résztvevőnek kellemes időtöltést kívánunk!
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1. sz. térkép: Kálvin tér 17.
A Baksay Sándor Református Gimnázium Általános Iskolájának megkerülése ~
200 m
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2. sz. térkép – 1000 m
Kálvin tér 17. – az Általános Iskola kapuján áthaladva a Kálvin tér 6.
(Kormányhivatal) érintésével az Endrédy út-Kálvin tér 11. (OTP Bank) sarkánál
lekanyarodva: Szent István tér (Piac) – Bankós Károly utca – Kálvin tér 12.
(Polgármesteri Hivatal előtti főtér)- Kálvin tér 3. (a Református Templom és a
Református Gyülekezeti Ház között elhaladva) – Kálvin tér 17. (az Általános
Iskola kapuján át a versenyközpontig)
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3. sz. térkép – 5000 m
Kálvin tér 17. – az Általános Iskola kapuján áthaladva a Kálvin tér 6.
(Kormányhivatal) érintésével az Endrédy út-Kálvin tér 11. (OTP Bank) sarkánál
lekanyarodva: Szent István tér (Piac) – Szent Flórián utca – Vásár tér (Bíróság,
majd a Víztorony mögött)- Apaj utca – Kócsag utca – Zrínyi Miklós utca – Vásár
tér (Suzuki Barna) – Hevesi köz – Szondi György utca – Baksay Sándor utca
JÁRDA – Kossuth Lajos utca JÁRDA – Bibó Károly utca – Sétáló utca –
Gimnázium
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