Sziki teljesítménytúra
Szabály: 2020. 03. 28-án, szombaton kerül
megrendezésre a Sziki teljesítménytúra, amely
egyben a Fitt Family versenysorozat 2. állomása
is. Választható távok: 10 km, 20 km, vagy 30 km.
A kihívás gyalogosan, futva, vagy kutyával is
teljesíthető.
Menete: Ha még NEM regisztrált a család a Fitt Family-be, akkor először a Fitt
Family pultot keresse fel, nevezzen a rendezvénysorozatra, utána a Sziki túrára, így
már ezzel az eseménnyel kezdetét veheti a versenyzés.
Ha már regisztrált Fitt Family tag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

lépés: Sziki teljesítménytúrára való nevezés. Online előnevezéssel olcsóbban:
www.portal.szegedsport.hu vagy a helyszínen is lesz lehetőség.
Rajtszám átvétel.
Fitt Family pultnál jelentkezni: pontgyűjtő kártyával + rajtszámmal.
A Fitt Family-s sorszámok felírásra kerülnek.
A rajtszámot rögzíteni kell jól láthatóan a ruházatra.
A rajt/célnál a segítőkkel rögzíteni érdemes az indulás és érkezés idejét a
rajtszámra.
Rajtok: 08:00, 09:00 vagy 10:00 óra.
A távot a rendezők utasítása szerint és a túrajelölések alapján kell teljesíteni.
A frissítő állomásokon a rendezőkkel igazoltatni kell az áthaladást.
A célba érkezéskor a testszámot le kell adni minden Fitt Family tagnak.
A túraközpont 17.00 órakor zár.

Nevezés: Nevezni előzetesen a Sziki teljesítménytúrára a linkre kattintással, a Fitt
Family-re a www.fittfamily.hu oldalon van lehetőség. Nevezni a helyszínen a túrára
és a Fitt Family-re is lehet kizárólag 7.30 - 10.00 között. Nevezési díj: előnevezéssel
1500 Ft + 1000 Ft egytálétel (opcionális), helyszíni nevezés: 2000 Ft. (helyszínen
egytálételt rendelni nem lesz lehetőség).
Értékelés: a távok nagysága szerint. Az időt, mivel ez egy túra, nem mérjük. A
pontokat családtagonként számoljuk. 10 km-es táv választása esetén 100 pont + 50
pont a részvételért. 20 km-es táv teljesítése esetén 200 pont + 50 pont a
részvételért. 30 km-es táv teljesítése 250 pont + 50 pont a részvételért.
Fitt Family általános szabályzata szerint: A Fitt Family tagok közül legalább 1
felnőttnek és 1 gyereknek el kell indulni ahhoz, hogy az adott Fitt Family kihívás
érvényes legyen. Fittanya, fittapa pontszámot a család regisztrációja után
lehetőség van teljesíteni. További részletek:
http://www.fittfamily.hu/documents/FittFamily_altalanos_szabalyzat.pdf

Regisztráció: A Fitt Family regisztrációnál el kell dönteni, melyik kategóriában,
vagyis hány gyermekkel szeretne indulni az adott család, és a születési dátum
alapján kiderül a korosztály besorolás is. Amennyiben online regisztrál, akkor
először át kell venni a rajtszámot, majd a csapat sorszámával, névvel kell
bejelentkezni, hogy hitelesítse a rendezvényen való részvételét.
A kihívásban a családok kizárólag saját felelősségükre vehetnek rész, lásd.:
Általános Szabályzat, és a Sziki teljesítménytúra szabályzata. A résztvevők vállalják
a felelősséget kutyájuk viselkedéséért, és betartják a kutyatartókra vonatkozó
általános szabályokat (pl. kutyapiszok összeszedése). A Fitt Family résztvevők
önként és egyértelműen kijelentik, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft.
adatvédelmi tájékoztatóját megismerték:
http://www.szegedsport.hu/adatvedelmi-tajekoztato.
A Sziki teljesítménytúra nevezési díját családtagonként teljesíteni kell.
További kérdés esetén: fittfamily@szegedsport.hu. A változtatás jogát fenntartjuk.

