Versenykiírás- Ónodi vár TRAIL
A verseny célja:
Rendezvényünkkel, az egészség megőrzését szolgáló rendszeres testmozgás
fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet.
A legkisebbektől kezdve, a legidősebbekig, minden korosztály számára szeretnénk
lehetőséget biztosítani a versenyzésre, valamint arra, hogy a rendszeresen sportolók is
megmérettethessék magukat.
Szeretnénk mindenkinek kellemes időtöltést biztosítani, ezért a futás mellett egyéb színes
programokkal is kedveskedünk majd. Mint például.:
●
●

Építsd meg a várat kézműves foglakozás. A családdal vagy a barátokkal
megépíthetitek sógyurmából a várat a kézműves asztalnál.
Sport adok-veszek. Hozd el használt, nem használt, kinőtt, mérethibás sport
felszereléseidet, hátha itt gazdára talál. Nincs túl nagy vagy túl kicsi. Legyen az
kerékpár, szörfdeszka, futópóló, cipők, síléc, vagy akár csak egy sakk készlet.
(Ingyenes asztalfoglalás: Matók Gyula, +3630 307 4259)

A verseny helye:
●
●
●
●

Versenyközpont helye: Ónodi vár
Futás és túra rajt helye: Ónodi vár
Gyermekfutam rajt helye: Ónodi vár
Parkolás: A verseny ideje alatt a vár előtti füves terület díjmentesen igénybe vehető

A verseny ideje: 2019. október 12. szombat
Időrend:
●
●
●
●
●
●

8:30- 9:30 Rajtszámok átvétele a versenyközpontban
9:30 "Kids TRAIL gyermekfutam" rajt
10:00 "Ónodi vár TRAIL" futás, és "Ónodi vár túra" rajtja
10 órától "Építsd meg a várat" kézműves foglalkozás, Sport vásár és más programok
11:30 Eredményhirdetés
12:00 Ebéd

Az ónodi lakcímkártyával rendelkező jelentkezők nevezése INGYENES.
Az ingyenes nevezés regisztrációhoz kötött. A regisztrációs lap kitöltése személyesen
kitölthető Ónodon a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.
A verseny támogatója: Ónod Község Önkormányzata

Versenyszámok

Kids TRAIL gyermekfutam
Fuss egy kört a vár körül.
Akár a szülők, nagyszülők is kísérhetik a gyermekeket, biztosan jól szórakoznak majd ők is.
●
●
●
●
●
●

A verseny távja: 500 m
Szintidő: 20 perc
Frissítés a célban (víz, szőlőcukor, valamint minden versenyzőnek 1db 250 ml-es
XIXO Mangó ízű zöld tea zero)
Nem verseny, az indulók idejét külön nem mérjük
Minden célba érkező ajándékot kap
Nevezési díj: Ónodi lakcímkártyával rendelkezőknek INGYENES

Ónodi vár túra
Ha szeretnél nyugodt nézelődés közben egy kellemes sétát eltölteni a vár körül, akkor ez a
neked való táv. Minden korosztály számára ajánlott.
●
●
●
●
●
●

A verseny távja: 2 km (1 kör)
Szintidő: 1 óra
Frissítés a célban (víz, szőlőcukor, valamint minden versenyzőnek 1db 250 ml-es
XIXO Mangó ízű zöld tea zero)
Nem verseny, az indulók idejét külön nem mérjük
Minden célba érkező ajándékot kap
Nevezési díj: Ónodi lakcímkártyával rendelkezőknek INGYENES

Ónodi vár TRAIL futás
Ha szeretsz futni, akkor próbálj szerencsét a TRAIL-en.
●
●
●
●
●
●

●

A verseny távja: 4,5 km (2 kört kell teljesíteni!)
Szintidő: 1 óra
Frissítés a célban (víz, szőlőcukor, valamint minden versenyzőnek 1db 250 ml-es
XIXO Mangó ízű zöld tea zero)
Minden célba érkező ajándékot kap
Az első 6 célba érkező nő, és az első 6 célba érkező férfi külön díjazásban részesül
Helyezések eldöntése: Ebben a versenyszámban kézi időmérés lesz, amivel
kizárólag az első 6 férfi-, és első 6 női beérkező idejét mérjük. A rajtszámokat elöl, jól
látható helyen kell viselni.
Nevezési díj: Ónodi lakcímkártyával rendelkezőknek INGYENES

Rendezvény térkép

●
●
●
●
●

Versenyközpont a várudvarban: rajtszámfelvétel, eredményhirdetés helye
Rajt- cél zóna a várkapuban: innen rajtolnak és itt érkeznek célba a versenyzők
Egyéb programok helye a várudvarban
Parkolás a vár melletti füves területen. (Vár utca)
Wc a parkoló mellett (mobil wc)

FONTOS!
A versenyen minden futó saját felelősségére indul. A résztvevők a nevezési lap kitöltésével,
beküldésével elismerik, hogy elfogadják a versenykiírásba foglalt feltételeket. Illetve
kinyilvánítják, hogy egészségesek és felkészültek az általuk választott táv teljesítésére.
Kizárjuk azt a versenyzőt, aki a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelő adatokkal tölti
ki, rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a mellére tűzve viseli a verseny ideje alatt.
Továbbá aki nem a szervezők által kijelölt pályán halad vagy nem teljesíti a verseny teljes
távját.
A versenyen kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni TILOS!
A frissítőállomást csak rajtszámmal rendelkezők vehetik igénybe.
Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység a szervezők
előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
A rendezvényen való részvétellel elfogadod, hogy a rendezvényen a résztvevőkről kép és
hang-, és videófelvétel készülhet.

Támogatók:
●
●
●
●

Fő támogató: Ónod Község Önkormányzata
A verseny utáni XIXO Mangó ízű zöld teáról a HELL ENERGY Magyarország Kft.
gondoskodik
Az első helyezett nő, és férfi versenyzőknek járó csilis kézműves ajándékokat a
MazChili ajánlotta fel.
A rajtkaput a Decathlon biztosítja

Rendező: Ónod Sport Egyesület
Főszervezők: Györki Erika Mónika, Matók Gyula
További információ:
Telefonon:
●
●

Matók Gyula 30/307 4259
Györki Erika Mónika 70/946 7966

e-mail-ben:
●
●

onodifutok@gmail.com
gyulamatok@gmail.com

A rendezők a változtatás jogát fenntartják!

