Telekom Vivicittá Városvédő Futás
Időpont: 2017. május 13., szombat
Rendezők: BSI és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.
Helyszín, rajt, cél: Szeged, Dóm tér
Rajt időpontja, táv: 10:00 óra - 3.4 km
Útvonal / 3.4 km-es táv /: Dóm tér – Somogyi utca – Oskola utca – Híd utca - Széchenyi tér, Városháza előtti
útszakasz - Horváth M. u. - Arany János utca - balra Stefánia - jobbra Tisza L. krt. - Belvedere irodaház - Rakpart Árvízi emlékmű - Tisza L. krt. - Aradi vértanúk tere – Dóm tér.
Résztvevők: a rendezvényen bárki elindulhat, aki előzetesen vagy a rendezvény napján benevezett.
Előzetes nevezés: személyesen a Szegedi Sport és Fürdők Kft., Városi Sportcsarnok / Temesvári krt. 33. / I. em.
108. helyiségében 2017. május 5-én, pénteken 09:00-13:00 óra között, ill. május 8-11-ig, hétfőtől- csütörtökig
09:00-15:00 óra között.
Nevezés: a rendezvény napján a Dóm téren 08:00 órától 09:45 óráig lehet nevezni.
Iskolák kollektív nevezése: az iskolák előzetesen, a programvezető testnevelő által 2017. május 5-én, pénteken
09:00-13:00 óra között, ill. május 8-10-ig, hétfőtől- szerdáig 09:00-15:00 óra között nevezhetnek a részükre
elküldött kollektív nevezési lapot kitöltve, személyesen a Városi Sportcsarnok I. em. 108. helyiségében. Az iskolai
kollektív nevezés zárása május 10., szerda 15:00 óra.
Versenyközpont, ruhatár: a Dóm téren /értékmegőrzés nélkül/.
Öltöző, mosdó: Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium /Tömörkény utca 1./.
Eredményhirdetés: 10:45 órakor a Dóm téren felállított színpadon.
Díjazás: a 3.4 km-es táv 1-3. helyezett női és férfi futói.
Nevezési díj: a kollektív előnevezés esetén a tanintézetek tanulóinak 600 Ft/fő, felnőtteknek 600 Ft/fő. Egyéni
előnevezés esetén 2017. május 11-ig diákoknak 600 Ft/fő, felnőtteknek 800 Ft/fő. Rendezvény napján egységesen
1.200 Ft/fő.
Szolgáltatás: a rendezvény emblémázott pólóját veheti át a nevezés alkalmával, célba érkezést követően frissítő,
befutócsomag.
Információ: 62/549-979, www.futanet.hu, www.szegedsport.hu, info@szegedsport.hu
Telekom Vivicittá Városvédő Futás Szeged egyéb tudnivalók
A verseny a BSI és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. közös rendezvénye.
A rajtszámod elöl viseld, kérünk, ügyelj rá, hogy mindig jól látható legyen, és ne hajtsd össze! Gondoskodj róla, hogy a
rajtszámod helyesen legyen felerősítve, ehhez a rajtcsomagban és a nevezési pultokon találsz biztosítótűket.
A versenyen minden felkészült futó és kerekes székesek is rajthoz állhatnak, akik elfogadják az eseményinformációba
foglaltakat, valamint a nevezési feltételeket.
A versenyen babakocsival futók is rajthoz állhatnak, akik elfogadják az eseményinformációba foglaltakat, valamint a
nevezési feltételeket.
Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki többszöri figyelmeztetés ellenére is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó
szabályt, továbbá aki nem teljesíti a verseny - szervezők által kijelölt - teljes távját vagy a nevezési lapot pontatlanul, nem a
valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki.
A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos. A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel
induló futót a versenyből kizárhatjuk!
A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk!
Saját és futótársaik érdekében nem ajánlott a futóknak a táv teljesítése közben bármilyen zene- vagy egyéb lejátszót
egyszerre mindkét fülükbe dugva hallgatni, használni!
A verseny alatt a mezőnyben kerékpáros és motoros szervezők dolgoznak, illetve szükség esetén a mentő autók is.
A fülhallgató elnyomja a külső zajokat, így a futó akadályozhatja az előző futótársakat és a munkájukat végző szervezőket,
orvosi csapatot.
A esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a BSI előzetes engedélyével, egyeztetett
formában és módon végezhető.
A BSI szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja.
A BSI fenntartja az útvonal-, program- és időpont változtatás jogát.

