F.A.L.U. Félmaraton és egy pici
a Szilvásszentmárton Község Önkormányzata szervezésében

Ha szereted a természetet, a mozgást és a kihívásokat, jelentkezz a
2019. július 13-án 09.00. órakor
kezdődő futóversenyre, amelynek helyszíne Szilvásszentmárton, Bárdudvarnok,
Szenna, Patca.
A verseny távjai az alábbiak:
1. táv: „Félmaraton táv” – Rajt időpontja: 09.00.
24 km (maximum magasság 246 m, min. magasság: 144 m, szintemelkedés 297 m,
szintcsökkenés 297 m) a RAJT és a CÉL a Szilvásszentmártoni Tóparton
A távot lehet teljesíteni egyéniben, illetve váltóban 3 fős csapattal.

2. táv: „Rövid táv” – Rajt időpontja: 09.30.
7 km, a RAJT és a CÉL a Szilvásszentmártoni Tóparton
A programon résztvevőket egész nap érdekesebbnél érdekesebb programokkal várjuk a
F.A.L.U. Fesztiválon.
A futóversenyre jelentkezési határidő: előre (június 30-ig) vagy még a helyszínen is a
verseny napjáig.
A helyszínen regisztrálókat megkérjük, hogy feltétlenül érkezzenek pontosan a torlódások
elkerülése érdekében!
A futókat várjuk ebédre, valamint minden futó „befutó” érmet és értékes fogadó csomagot
kap és emellett a F.A.L.U. Fesztivál szombati napján ingyen látogathatja az eseményeket.
Az egyéni és váltó kategória I., II. és III. helyezettei pedig ajándékokat kapnak.

Regisztráció:
A jelentkezéseket a falufesztival@gmail.com e-mail címre kérjük küldeni, a mellékelt
nevezési lap kitöltésével és aláírásával, valamint a futás nevezési díja befizetéséről
szóló igazolás másolatának csatolásával.
•
•
•
•

Nevezési lap - egyéni
Nevezési lap - váltó
Versenyszabályzat
Térkép
Nevezési díj:

Előregisztráció esetén 3.000 Ft/fő – egyéni futók esetén, váltó futók esetén pedig 2.000
Ft/fő.
A helyszíni regisztráció esetén: 4.000 Ft/fő – egyéni és váltó futók esetén egységesen.
A futóverseny nevezési díjának befizetése az alábbiak szerint történhet:
1. Átutalással a Szilvásszentmárton Község Önkormányzata 67000069-1620031900000000 (M7 Takarék) számú számlára, közleményben a futó nevével és
életkorával (egyéni futás esetén), illetve a csapatnévvel, a csapattagok nevével
és életkorával (váltófutás esetén). A számlát az átutaló nevére és címére állítjuk ki.
2. Helyszínen készpénzben.
FIGYELEM! A számlák megfelelő kibocsátása érdekében kérjük, hogy a befizetéskor
szíveskedjetek megadni azon személy/szervezet nevét és címét akinek/aminek nevére
a számlát ki kell bocsátani.
Minden
tudnivalóról,
újdonságról
tájékoztatót
jelentetünk
meg
a
www.falufesztival.hu honlapon, és a FALUfesztival Facebook oldalán, illetve a
nevezéskor megadott e-mail címre tájékoztatót küldünk a további tudnivalókról.
További információ:
Domokos Zsanett
falufesztival@gmail.com

