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VERSENYKIÍRÁS
A rendezvény megnevezése:
III.JÁSZFNYSZARUI FUTÓFESZTIVÁL
IN MEMORIAM MARÓTI ISTVÁN
A verseny célja:
Maróti István sportszeretetének, sportszerető életmódjának, akaratának, küzdőszellemének, példaképül
állítása a fiatalabb nemzedékek számára.
Az aktív sportolás, általában a sport mozgások alapjának a futásnak megszerettetése. Minél több fiatalban
elültetni a rendszeres futás iránti igényt. (Szív és érrendszeri valamint pszichés megbetegedések megelőzése)
Versenyzési lehetőség és programokban gazdag egészséges felüdülés biztosítása minden résztvevő számára.
A verseny ideje:
2021. október 1.
A verseny időrendje: a versenykiírás 2. számú melléklete.
A versenyközpont helye:
Jászfényszaru: Szentcsalád tér (A Rimóczi Kastély és IV. Béla szobor környéke)
A versenytávok térképei: jaszfenyszaru.sportey.hu: Térkép
A verseny rendezője:
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
Rendező partnerek:
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Jászfényszarui Rendőrőrs
Jászfényszarui Polgárőr Egyesület
Jászfényszaru Városi Sport Egyesület.
Információ, elérhetőségek:
Honlap: jaszfenyszaru.sportey.hu
Tel.: Palásthy Pál +36 30/695-1427, 14.30 után. (+3670/ 630 5583; 57/ 422 137)
E-mail: jaszfenyszarumuvhaz@gmail.com

Korcsoportok / verseny távok:
Óvodások, általános iskolások, középiskolások.(A diákolimpiai korcsoport bontás alapján)
Korcsoport
Születési idő
Versenytáv
„0”
óvodások
akik 2015-ben és később születtek
360m
I.
(1-2. oszt.)
2013-2014-2015-ben születtek
600m
II.
(3-4. oszt.)
2011-2012-ben születtek
900m
III.
(5-6. oszt.)
2009-2010-ben születtek
1500m
IV.
(7-8. oszt.)
2007-2008-ben születtek
2080m
V.
(9-10 oszt.)
2005-2006-ben születettek
4160m
VI.
(11-12.oszt.)
2002-2003-2004-ben születettek
4160m
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VII.
VIII.
IX.
X.

Korcsoport
20-24 éves korig
25-35 éves korig
36-50 éves korig
51 éves kortól

Felnőttek
Születési idő
2001 – 1997.
1996 - 1986.
1985 - 1971.
1970- ben és előtte születtek.

Versenytáv

4.160m

1/4 MARATON
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Korcsoport
15-16 éves korig
17-19 éves korig
20-24 éves korig
25-35 éves korig
36-50 éves korig
51 éves kortól

Születési idő
2006 – 2005.
2004 – 2002 .
2001 – 1997.
1996 - 1986.
1985 - 1971.
1970 - ben és előtte születtek.

Versenytáv

10.548m

Nevezési díj: MINDEN TÁVON INGYENES!!

Nevezés/regisztráció:
I.
Előnevezés
Az előnevezés határideje 2021. szeptember 24!
Nagyon fontos a határidő betartása pl. a verseny lebonyolításához nélkülözhetetlen chipes rajtszámok
megrendelése és leszállításának rövid határideje miatt!
Helyszíni nevezésre csak kivételes indok alapján van lehetőség!
A). Előnevezés módjai felnőttek, középiskolások a nem helyi óvodába és általános iskolába járók számára:
a). ONLINE NEVEZÉS: jaszfenyszaru.sportey.hu webcímen.
A nevezés menete három lépésből áll.
Az első lépés alkalmával a honlapra való regisztráció történik meg, ennek segítségével a honlapon mint
felhasználó tud a későbbiekben bejelentkezni.
A második lépés alkalmával – a bejelentkezést követően – a versenyző (k) rögzítése történik meg. Itt
lehetőség van egy vagy több versenyző adatainak megadására vagy módosítására.
Ezt követően a harmadik lépésben az adott versenyek kiválasztására van lehetőség, illetve későbbiekben
ezek módosítására.
b). E-mail - ban vagy postai úton:
Nevezési lap letölthető: jaszfenyszaru.sportey.hu
Nevezési lap beküldésének postai címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
5126. Jászfényszaru, Szent István út 1.
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Email cím: jaszfenyszarumuvhaz@gmail.com
c). Személyesen: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban
5126. Jászfényszaru, Szent István út 1.

B). Előnevezés módja a helyi óvodába és általános iskolába járók számára:
A mellékelt nevezési lapot kitöltve, szeptember 24-ig kell leadni
(a versenykiírás 1sz. melléklete vagy jaszfenyszaru.sportey.hu: Nevezési lap letöltése).
 óvodásoknak Klipánné Jáger Melindánál;
 alsó tagozatos iskolásoknak Ceglédi Dóra igazgatóhelyettesnél;
 felső tagozatos iskolásoknak Palásthy Pálnál.

II.
Helyszíni nevezés (Csak kivételes esetekben)
Helyszíni nevezés, rajtszám átvétel:
A versenyközpontban 2021. október 1. péntek.
Kezdete:13.00-tól.
Vége: futamonként, az adott futam rajtja előtt 15 perccel. Óvodásoknak és 1.2. osztályosoknak kis
eltéréssel. (a versenykiírás 2. sz. melléklete)
A chipes adatfeldolgozás zavartalansága érdekében kérjük az időkorlát pontos betartását.
A versenyen az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:
chipes névre szóló rajtszám az előnevezetteknek;
chipes nettó időmérés (óvodásoknak 1.2. osztályosoknak bruttó időmérés);
on-line eredménylista;
chip kontrol;
online eredmény (befutás után azonnal);
az ¼ maratoni távon frissítő állomások (távközi + célfrissítő);
az ¼ maratoni távon a célban, befutó érem;
a célban befutócsomag (ásványvíz, csoki, müzli szelet, gyümölcs);
orvosi felügyelet;
a versenyhez kapcsolódó egyéb programok;

Díjazás:
Korcsoportonként és nemenként 1-3 helyezett: érem
Pálya csúccsal célba érkezők: serleg (2020. évi versenytől kezdődően)
Felnőttek versenyében korcsoportonkénti díjazás abban az esetben történik, ha az adott korcsoportban
legalább 6 induló volt. A hiányos korcsoport tagjainak eredményét a megelőző korcsoporttal vonjuk össze.
Egyéb:
Egy versenyző csak egy versenytávra nevezhet!
A rajtszámot elől, jól látható módon kell viselni.
A versenyzők között a rajtszám csere tilos!
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A rajtszám összehajtása korlátozza az időmérés biztonságát.
A szabályszegők eredményét nem értékeljük!
A szervezőkkel szemben minden jogcímen kizárt a kártérítési igényérvényesítése!
Az értéktárgyakért a rendező felelősséget nem vállal!
Útvonal: térképen rajzolva.
Talaj:a futó útvonalak felülete szinte teljes hosszában aszfaltozott. Jó minőségű! Az 1.500 méteres távon
van egy 70m földút, az ¼ maratoni távon egy 180m földút szakasz. Az 1/4maratoni futók kétszer futnak a
földút szakaszon. (Oda és vissza).

