2018. 09. 30. vasárnap
Ráróspuszta Madách híd – Nógrádszakál –
Ludányhalászi – Pösténypuszta Katalin híd –
Petőpuszta – Pösténypuszta – Szécsény
A verseny része az első Palóc Maraton és a Palóc Félmaraton sorozatnak
https://www.facebook.com/events/549447115426117/
Rendező: Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.
Időpont: 2018.09.30., vasárnap 11:00 óra
Versenyközpont: Szécsény Ady Endre út 12., Művelődési Központ és sétálóutca
Parkolás: A kijelölt parkoló helyeken.
Öltöző, ruhatár: A versenyközpontban kerül kialakításra (Művelődési Központ)
Regisztráció, rajtcsomag átvétele: Szécsény, Versenyközpont, 9:00-10:00
Buszok indulása a hosszútáv rajtjának helyszínére: 10:10 óra.
Aki szeretne, az természetesen saját gépjárművel is eljuthat a versenyközpontból a rajthelyszínre, de
kérjük, ezt jelezze a szervezők felé! A buszon hagyott tárgyakat a befutóig a buszon hagyjuk, ott
megtalálhatóak, de felelősséget értük nem vállalunk!

Rajt:
Hosszútáv: Ráróspuszta, a Madách híd közepéről
Középtáv: Szécsény, Versenyközpont

11:00 óra
11:00 óra

Távok, futópálya:
 Hosszútáv: 21,1 km, egyéni. Aszfaltozott, nagyobb szintkülönbség nélküli, nem lezárt
országúton.
 Középtáv: 11 km, egyéni. Aszfaltozott, nagyobb szintkülönbség nélküli, nem lezárt
országúton.
Frissítés: kb. 4 km-enként (víz, szőlőcukor, izotóniás ital, banán, kóla, citrom)

Rajt:
Frissítő állomás:
Frissítő állomás:
Frissítő állomás:
Fordító pont:
Frissítő állomás:
Cél:

Útvonal és állomások – hosszútáv
Ráróspuszta, Madách híd
0 km
Nógrádszakál, központ
4 km
Ludányhalászi (Közép-Európa leghosszabb faluja), Szociális Otthon 10 km
Pösténypuszta, Katalin híd
14,7 km
Pető, körforgalom (SK)
15,9 km
Pösténypuszta, Kúria
17 km
Szécsény, Művelődési Központ
21,1 km

Rajt:
Frissítő állomás:
Fordító pont:
Frissítő állomás:
Cél:

Útvonal és állomások – középtáv
Szécsény
Pösténypuszta, Katalin híd
Pető, körforgalom (SK)
Pösténypuszta, Kúria
Szécsény, Művelődési Központ

0 km
4,5 km
5,5 km
6,5 km
11 km

Útvonal biztosítás: közúton a rendőrség és a polgárőrség felügyeli a forgalmat, a frissítő
állomásokon pedig önkéntesek bevonásával történik.
Időmérés: chipes időmérőrendszerrel
Limit idő:
- 21,1 km egyéni futás limitideje: 2 óra és 30 perc. (15km-nél: 1 óra és 45 perc)
- 11 km egyéni futás limitideje 1 óra 20 perc (5,5 km-nél 40 perc)
A limitidő túllépése a versenyből történő automatikus kizárást jelenti. A szervezők a versenyző
rajtszámát leveszik és a versenyzőt kísérőjárművel a versenyközpontba szállítják.
Eredményhirdetés: 13.00 órától folyamatosan a Versenyközpontban.
Ebéd: 14.00 és 16.00 óra között
Orvosi felügyelet: a verseny ideje alatt biztosított
Díjazás:
A kategóriák 1-3 helyezettjei érmet, az abszolút női és férfi győztes kupát kapnak.
A legfiatalabb és a legidősebb célba érkező különdíjat kap.

Nevezés
Előnevezés online az www.odinsport.eu oldalon.
Nevezési díjat a következő számlaszámra kell utalni:
K&H Bank: 10400786-00030987-00000003
A nevezés csak az aktuális nevezési díj utalásával együtt érvényes. Amennyiben nevezéstől történő
1 munkanapon belül nem érkezik meg a nevezési díj összege a megadott számlaszámra, a nevezést
automatikusan töröljük! Az utaláskor kérjük közleményben a „Két Híd Futás hosszútáv” vagy a
„Két Híd Futás középtáv” szöveget, valamint a versenyző nevét megadni!

Nevezési határidő: 2018. 09. 24., hétfő éjfél! 2018. szeptember 28., péntek
Helyszíni nevezés 8.00 órától, hosszútávra 9:45-ig, középtávra 10:45-ig!
A 21,1 km-es távon 400 fő, a 11km-es távon 300 fő nevezését tudjuk elfogadni!
Benevezett, de el nem indult nevezők nevezési díját a rendezők nem térítik vissza, helyettük más
nem indulhat. A befizetett nevezési díjat, ebben az esetben a következő évi versenyre beszámítjuk.
Kedvezmények:
Spuri aranykártyával 20% kedvezmény az aktuális nevezési díjból.
Palóc kedvezmény:
Minden Nógrád megyei lakos 50% kedvezményt kap az aktuális nevezési díjból.
Futónagykövetek számára ingyenes az indulás. 70 éven felül a nevezés ingyenes!
A kedvezmények nem összevonhatóak!
A Két Híd Futás hosszú távjának nevezési díja
6.000,- forint, amely tartalmazza:
 részvételt a Két Vár Futás hosszú távú
versenyén (az indulás, a díjazás és az
ellátás jogát)
 chipes időmérést
 rajtszámot
 busszal szállítást a versenyközpontból
a rajtig
 frissítést a pályán és a célban
 orvosi felügyeletet
 biztosított útvonalat
 befutócsomagot
 egyedi befutóérmet
 egytálételt

A Két Híd Futás középtávjának nevezési díja
5.000,- forint, amely tartalmazza:
 részvételt a Két Vár Futás középtávú
versenyén (az indulás, a díjazás és az
ellátás jogát)
 chipes időmérést
 rajtszámot
 busszal szállítást a versenyközpontból
a rajtig
 frissítést a pályán és a célban
 orvosi felügyeletet
 biztosított útvonalat
 befutócsomagot
 egyedi befutóérmet
 egytálételt

Korcsoport kategóriák (születési idő):
14-18 év (2000-2004)

19-39 év (1999-1979)

40-49 év (1978-1969)

50-59 év (1968-1959)

60-69 év (1658-1949)

70+ év (1948-)

Életkor meghatározásában a verseny évében, december 31-ig bezáróan betöltött életkor a mérvadó.

Figyelem!
Az útvonal során a közlekedési és futó etikett szabályok betartása kötelező!
Kerékpáros kísérő nem engedélyezett! A versenyen mindenki a saját felelősségére indul!
Személyes tárgyakért a rendezőség felelősséget nem vállal.
A versenyre való nevezéssel a résztvevő elfogadja az alábbi nyilatkozatot:
NYILATKOZAT
Tudomásul veszem, hogy a versenyen saját felelősségemre veszek részt. Aláírásommal igazolom,
hogy jó fizikai állapotban vagyok. A versenyre edzésekkel készültem. Egészségi állapotomat
ellenőriztetem, nem tudok olyan betegségről, ami részvételemet akadályozná. Elfogadom, hogy a
versenyről készült film és képanyagok reklámcélú felhasználásában szerepelek, és ezért semmilyen
ellenszolgáltatást nem kérek. Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki nem
teljesíti a verseny teljes távját, továbbá a nevezési lap hiányos, vagy pontatlan kitöltéséből adódó
problémákért a szervező nem felelős. Ha az itt leírtakra visszavezethetően bármilyen károsodás ér,
akkor a rendezők felé semmilyen kárigénnyel, követeléssel nem élek.
A versenyzők a futáson saját felelősségükre vesznek részt. A sportprogramokra való online
regisztrációval, az egészségügyi felelősségi nyilatkozat helyszíni aláírásával, és a rajtvonalon való
áthaladással minden versenyző elismeri, hogy a versenyre felkészült, és annak teljesítéséhez
alkalmas állapotban van. Nincs tudomása olyan betegségről, mely a szakaszon való részvételét
akadályozná. A szervező a verseny ideje alatt a futókat ért sérülésekért felelősséget nem vállal. Az
induló egyéb kártérítési igénnyel nem élhet szervező felé. A versenyzőnek az érvényes nevezéssel a
hivatalos rajtszámot a futás ideje alatt jól láthatóan, kötelezően viselnie kell! Ezen szabály
megszegése azonnali kizárással jár.
Vis maior:
A résztvevők biztonsága érdekében a pálya teljes vagy egy-egy szakasza változhat vagy törlésre
kerülhet. Amennyiben vis maior helyzetben a verseny nem kerül megrendezésre vagy csak
módosított pályán, a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni.
Szabályzat:
A esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak előzetes engedéllyel,
egyeztetett formában és módon végezhető. A regisztrációnál elküldött adatok a valóságnak
megfelelnek, azok tárolásához és a rendezvényeken való felhasználásához a versenyző hozzájárul.
A versenyző büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelnek. Az
online nevezéshez a felelősségnyilatkozat elfogadása szükséges, a versenyzők a rajszám átvételekor
aláírásukkal ezt megerősítik.
A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát!
További információ a versenyek egyedi kiírásában, a verseny facebook eseményének oldalán
(https://www.facebook.com/events/549447115426117/) található,
illetve telefonon kérhető Bablena Ferenctől a 30/3609604
és Hasznosi Márktól a 70/327-0757számon.

