Versenyszabályzat
F.A.L.U. Félmaraton és egy pici

Rendezvény időpont: 2019. július 13.
A rendezvény szervezője: Szilvásszentmárton Község Önkormányzata
Rajt:
Félmaratoni táv: 9:00
Rövid táv: 9:30
Helyszín:
Szilvásszentmárton, Bárdudvarnok, Szenna, Patca
Versenyközpont – RAJT/CÉL:
Szilvásszentmárton- Tópart
Helyszíni regisztráció, csomag átvétel, mellékhelyiség a Versenyközpontban.
Útvonal:
Félmaraton táv: Az útvonal a Szilvásszentmártoni tótól indul - Szilvási szőlőhegy-Zselic
erdein keresztül - Mátyás kút - Feneketlen tó – Bánya halastó – Lipótfa - -Zsippó –
Bárdudvarnok-Petörke tó – Szenna, Zóka hegy – Patca, Katica tanya – Szilvásszentmárton.
A Táv ¾-e aszfaltos út, ¼ pedig murvás, földes út.
Rövid táv: Szilvásszentmárton-Patca-Zselickisfalud-Szilvásszentmárton
Távok:
1. táv: „Félmaratoni táv”:
24 km, a RAJT és a CÉL Szilvásszentmárton- Tópart, a térképen rózsaszínnel jelölve
A távot lehet teljesíteni egyéniben, illetve váltóban 3 fős csapattal. A váltóban teljesített táv
esetén a váltópontok, illetve az egyes futótávok:
1. táv: 7 km (Bányai tópart)
2. táv: 10 km (Szenna)
3. táv: 7 km (Szilvás tópart)

2. táv: „Rövid táv”:
7,0 km, a RAJT és a CÉL Szilvásszentmárton-Tópart, a táv Szilvásszentmárton-PatcaZselickisfalud-Szilvásszentmárton településeket érint
Nevezés (előregisztráció és helyszíni nevezés):
Határidő: 2018. júnuis 30. (előregisztráció), illetve a helyszínen a verseny napján 7.00tól 8.30-ig.
Nevezési díjak:
Előregisztráció esetén (június 30-ig): 3.000 Ft/fő – egyéni, váltó futók esetén 2.000 Ft/fő.
Június 30. napja után, illetve a helyszíni regisztráció esetén: 4.000 Ft/fő – egyéni és váltó
futók esetén egységesen.
A nevezési díj tartalmaz:
 részvétel lehetőségét a versenyen
 komplett frissítést a pályán
 további frissítést a célban
 orvosi felügyeletet
 biztosított útvonalat
 befutócsomagot
 egyedi emlékérmet
 a versenyhez kapcsolódó egyéb programok látogatása a F.A.L.U. Fesztiválon
 ebéd
Korhatár: nincs
Parkolás:
Parkolási lehetőség Szilvásszentmárton- Tópart, a Versenyközpont területe mellett.
Rajtszám átvétel:
A verseny napján a helyszínen 7.30 órától lehetséges, a Versenyközpontban lévő
regisztrációs sátornál. Kérünk minden futót, hogy a versenyre lehetőség szerint időben
érkezzen, figyelembe véve, hogy a jelentkezőknek át kell venniük a rajtszámot a rajt előtt.
Különösen felhívjuk a helyszínen regisztrálók figyelmét a pontosságra!
Frissítés:
A futópályán, a váltópontokon, illetve a váltópontok között lesznek frissítő állomások. (víz,
energia ital, banán) illetve a célban további frissítésre is lesz lehetőség.
Bemelegítés:
Rajt előtt közös bemelegítésre lesz lehetőség.
Egyéb szabályok:
 A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve annak a falufesztival@gmail.com címre
való megküldésével, vagy helyszíni nevezés esetén a verseny napján a regisztrációs

sátornál történő átadásával a versenyző kijelenti, hogy a Szervező által szervezett
versenyszabályzatát mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette
és magára kötelezőnek ismeri el. Ezzel tudomásul veszi, hogy a versenyen mindenki a
saját felelősségére indul, a nevező kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a
versenyen való részvétel feltételének, és elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik
versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért
kártérítésre nem kötelezhetők.
 A nevezési díjak számlázásához szükséges adatokat (amennyiben azt saját nevétől
eltérő névre kéri kiállítani), a jelentkező a nevezési lapon, esetleg e-mailben kérjük
bejelenteni a nevezéssel egy időben.
 A nevezés megtörténte és a nevezési díj befizetése után a versenyen történő részvétel
lemondására 2019. június 30-ig van lehetőség a nevezési jog másik versenyzőnek történő
átadásával, illetve az új futó aláírt nevezési lapjának a falufesztival@gmail.com e-mail címre
való megküldésével. A kísérő e-mailben kérjük jelezni, hogy mely futó adja át nevezését.
Nevezési díjat nem áll módunkban visszautalni.
 A nevezési űrlap kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a
rendezvény szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják. A
szervezők biztosítják, hogy az adatokat harmadik fél számára nem adják ki.
 A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával
a nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a
versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjön.
 A versenyző elfogadja továbbá a nevezési lap aláírásával, hogy a Szilvásszentmárton
Község Önkormányzata, a továbbiakban a nevezési lapon jelölt e-mal címre F.A.L.U.
Fesztivál programjairól és eseményeiről hírlevelet küldjön. Amennyiben a jelzett hírlevélre
nem tart igényt a jelentkező, aláírásával jelezze azt a nevezési lapon.
 A verseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és
filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik. A készült fotókat
és filmeket a rendezők szabadon felhasználhatják reklám és egyéb kommunikációs
anyagaikban (pl. óriásplakát, szórólap), ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem
jogosultak. Ha ezzel kapcsolatban bárkinek ellenvetése lenne, kérjük azt haladéktalanul
jelezze a verseny szervezői számára legkésőbb a verseny megkezdése előtt 2 órával, emailben a falufesztival@gmail.com hu e-mail címen, vagy a helyszínen a regisztrációs
sátraknál.
 Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak!
 A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, vagy más
futóverseny népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában
és módon végezhető.

 A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát
korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.
 A verseny rendezői fenntartják az útvonal, a váltó távok, a program és időpont
változtatás jogát.
 A verseny az időjárási körülményektől függetlenül megrendezésre kerül.
 A rendezők szalagokkal, táblákkal és személyzettel jelölik és biztosítják a pályát.
Viselkedési elvárások:
 Érkezz időben! Idegeskedést, felesleges sorállást és kényelmetlenséget spórolhatsz meg.
 Segítsd a nálad gyorsabban haladó futót, azzal, hogy nem állod útját.
 Óvd a környezetet! Hatalmas segítség számunkra, és a környezet számára is, ha a
frissítőponton felkapott műanyag poharat, vagy bármely más szemetet nem dobálod
az erdőbe, hanem az állomás közelében helyezed a kukába vagy dobod a földre, jól
látható helyre. A versenyközpont és környezetünk tisztasága a Te érdeked is!
 A verseny napján a rajt előtt, vagy a futás közben valamilyen egészségügyi panasz
merülne fel, az orvost a versenyközpont területén találod meg.
 Ha az útvonalon a mezőnyben valaki rosszul lesz a legközelebbi kilométerjelző tábla
őrének/rendezőnek kell szólni vagy a frissítő állomáson kell jelezni hol történt a rosszullét.
 A résztvevő a rajtszáma hátoldalára írjon fel egy értesítendő telefonszámot, melyet
probléma esetén a rendezőség felhívhat.
 Ha gyógyszer hatása alatt vagy valamilyen egészségügyi körülmény fennállása mellett
futsz, ezt írd a rajtszámod hátoldalára – pl: allergia, pacemaker, diabetes.
 A szülőktől elkeveredett gyermekekről az információs asztalnál tudnak felvilágosítást
adni. Kérünk Benneteket, hogy hozzájuk forduljatok segítségért – és a talált gyerekeket is itt
adjátok át a szervezőknek!
 A rajtszámot kérjük elől viselni, jól látható helyen. A rajtszámot összehajtani nem
szabad, a rögzítéshez biztosítótűt a rajtcsomagban és a versenyközpontban is találtok.
 Kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, leveszi,
valamint aki nem teljesíti a verseny – szervezők által kitűzött – teljes távját, vagy a
nevezési lapot nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki.

 A futóverseny útvonalát elhagyó, a teljes távot nem teljesítő, a versenyző társakkal
szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra
kerülnek.
 A versenyen kísérő autó használata kizárólag a szervezők részére megengedett.
 A verseny útvonalán görkorcsolyázni, rajtszám nélkül vagy kutyával futni tilos.
Mindenkit szeretettel vár a Szilvásszentmárton Község Önkormányzatának Szervező
csapata!

