XXVII. COOP - MÁJUSFA FUTÁS

Versenykiírás
1. Verseny célja: az egészség megóvása, a futás népszerűsítése, szabadidős sportolási lehetőség biztosítása minden korosztálynak.
2. A verseny rendezője:
• Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
• Szolnoki Diáksport Egyesület
3. A verseny fő támogatója: COOP Szolnok Zrt.
4. Ideje: 2018. április 17. (kedd), esőnap 2018. április 19. (csütörtök)
5. Helye: Szolnok, Kossuth tér illetve a kijelölt futás útvonala
6. Versenytávok:
• 1 600 m. Általános Iskola I-IV. osztály, felnőttek, Nordic Walking, Szenior
• 2 500 m. Általános Iskola V-VII. osztály, középiskola, felnőttek
7. Verseny útvonala:
• Általános Iskola I-IV. osztály, felnőttek, Nordic Walking, Szenior 1 600 m.: Kossuth
tér (rajt) – Szapáry út – Tiszai Hajósok Tere – Tiszaparti sétány – Keller Gy. út – Kossuth
tér (cél)
• Általános Iskola V-VIII. osztály, középiskola, felnőttek 2 500 m.: Kossuth tér (rajt) –
Baross G. út – Petőfi S. út – Gábor Á. tér – Tiszaparti sétány – Keller Gy. út – Kossuth tér
(cél)
A felnőtt versenyzők választhatnak, melyik rajtidőpontban indulnak
8. Verseny indítási sorrendje:
• 13.00 óra középiskola, felnőttek
• 13.50 óra általános iskola VII –VIII. osztály, felnőttek
• 14.40 óra általános iskola V – VI. osztály, felnőttek
• 15.30 óra általános iskola III – IV. osztály, Nordic Walking, szenior, felnőttek
• 16.20 óra általános iskola I –II. osztály, Nordic Walking, szenior, felnőttek

9. Nevezés:
Nevezési határidő: 2018. március 15.
Az elmúlt év tapasztalata alapján a biztonságos lebonyolítás érdekében 6500 főben maximáltuk a részvevők számát.
Nevezési létszám:
o általános iskola: az iskola létszámának min. 60%-a,
o középiskola: az iskola létszámának 10%-a, max. 50 fő
A beérkezett nevezési létszám alapján, túljelentkezés esetén, iskolánként korlátozzuk a nevezési létszámot.
Nevezni lehet a szervezés@szolsport.hu e-mail címre a mellékelt „Nevezési lap” kitöltésével. Érdeklődni lehet az 56/513-561 és az 56/513-562-es számon a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
szervezési csoportjánál. Felhívjuk a figyelmet, hogy a póló igényeket a nevezések beérkezési sorrendjében tudjuk elfogadni. Információ: www.eljasporttal.hu
Minden információt és dokumentációt e-mailen küldünk ki az iskolák és a futók részére.
10. Jelentkezéskor kapott rajtkártyán fel kell tüntetni a versenyző nevét és iskoláját.
11. Díjazás: Minden résztvevő ajándék pólót és befutó ajándékot kap a COOP Szolnok Zrt. felajánlásával.
12. Tudnivalók:
- részletes információt a programról és a részletekről a beérkezett nevezések után adunk
- a rajtoltatás helyére az előfutók és a rajtoltatók vezetik fel az indulókat
- a beérkezéskor a kitöltött rajtkártyát be kell dobni a kijelölt dobozokba
- mosdók a Verseghy Könyvtár mellett (mobil TOI-TOI)
- versenyiroda a felállított színpad mellett
- minden futamban a szülő is indulhat a gyermekkel
13. Egyebek:
- a versenyen mindenki saját felelősségére indul
- orvosi ügyeletet biztosítunk
- átöltözési lehetőséget nem tudunk biztosítani
- értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk
Érdeklődni: a szervezes@szolsport.hu e-mail címen vagy az 56/513-561 telefonszámon lehet.

Kérjük a verseny helyszínén a környezet tisztaságát óvjuk!
Mindenkinek sportszerű versenyzést kívánunk!
Szolnok, 2018. február 15.
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

