44. Komárom-Komárno Nemzetközi utcai futóverseny
2018. április 22.
Versenykiírás
Rendező:

Komárom – Európa Futóegyesület (KEFE)

Verseny védnökei:

Stubendek László, Észak-Komárom Város Polgármestere
Dr. Molnár Attila, Dél-Komárom Város Polgármestere

A verseny célja, formája:
 Versenyzési lehetőség biztosítása minősített és rekreációs futók részére
 A futás népszerűsítése
 A futóközösséghez tartozás érzésének erősítése
 Komárom városok hírének növelése
 Az egészséges életmódra nevelés segítése
A verseny jellege:
Nyílt, népszerűsítő verseny 10 km és 5,5 km távú pályákkal.
Az ifjúsági kategóriákban 5,5 km a lányoknál Herczeg Gyula a fiúknál Korec Daniel
emlékverseny.
Rendezőség:
Verseny igazgatója:
Sárosdi Edit és Sebő Beáta
A szervezőbizottság vezetője: Ágh Eleonóra és Dobay Beáta
A versenybíróság elnöke:
Baladincz Jenő és Mikolasek Sándor
A verseny ideje:

2018. április 22.(vasárnap)

Versenyközpont:

Dél -Komárom, Városi Sportcsarnok (Czuczor Gergely u. 65)
(Magyarország)

Pálya:

Rajt:
Cél:

Komárno-Komárom utcáin, két országban, egy városban
Városi Sportcsarnok Komárom, Magyarország
Városi Sportcsarnok Komárno, Szlovákia

Nevezés interneten:
2018. április 10-ig
Nevezési cím itt található: www.kefekomarom.hu
Nevezéskor kérjük megadni: Név, születési dátum, kategória, egyesület vagy iskola neve,
póló méret, diákok a diákigazolvány számát is!!!!!!
Fizetés utalással, legkésőbb 2018 április 10.-ig
Nevezés személyesen:
 helyszínen, 2018. április 21.-én 12.00 és 16.00 óra között a Versenyközpontban, nevezési
díj is itt fizetendő! (A helyszíni nevezés esetén póló nem része a rajtcsomagnak)
 iskolai nevezés 2018. április 6.-ig (péntek)
Rajtszámok átvétele a versenyközpontban 2018 április 21-én 12.00 és 16.00 óra között,
vagy a verseny napján 10.00 óráig.
Nevezési díj:
Előnevezés:

10 km – 3500 Ft vagy 12 Euro
5,5 km – 2500 Ft vagy 8,5 Euro
Iskolai nevezés
diákoknak:
1500 Ft vagy 5 Euro,
felnőtteknek: 2000 Ft vagy 7 Euro.
Családi:
2000 Ft/fő vagy 7 Euro/fő
Helyszíni nevezés:

10 km – 5000 Ft vagy 17 Euro
5,5 km – 4000 FT vagy 13,5 Euro
Családi – nincs helyszíni nevezés!!!!!!!!

Nevezési díj tartalmazza:










részvételt a versenyen
rajtszámot
egyedi emblémázott pólót (kizárólag az előnevezettek részére, érvényes befizetés esetén.
egyedi befutóérmet a távok teljesítése után 10 km, és 5,5 km is
zárt- és biztosított útvonalat
chipes nettó időmérést a 10 km, és az 5,5 km távokon, valamint a családi futamon
frissítést
orvosi szolgálatot
a versenyhez kapcsolódó egyéb programokat

Kategóriák, pályaadatok:
5,5 km (Szintidő: 40 perc, ami nettó idő, az utolsó elrajtoló rajtidejéhez igazodva).
Családi kategória: 10-14 éves gyermek/gyermekek (szül. év 2004-2008) és
szülő/szülők/nagyszülők; maximum 3 fő
Junior fiú – leány:

15-16 éves korig (2002 - 2003 születettek)
17-19 éves korig (1999 - 2001 születettek)

Felnőttek, N/F:

20 - 29 éves korig (1998 - 1989 születettek)
30 – 39 éves korig (1990 - 1979 születettek)
40 - 49 éves korig (1978 - 1969 születettek)
50 - 59 éves korig (1968 - 1959 születettek)
60 év felett (1958 és előtte születettek)

Egyetemisták részére:

nappali tagozatos vagy levelezős;
diákigazolvány bemutatása kötelező

10 km (Szintidő: 1 óra 20 perc, ami nettó idő, az utolsó elrajtoló rajtidejéhez igazodva).
Nők, férfiak:

2000 és előtte születettek

A mezőnyt egyenletes, 8 perc/km-es tempóban záróbusz követi. Akit utolér, a buszra köteles
felszállni, a célterületre nem léphet be. A rajtszám a buszon levételre kerül.
Rajtidők:

5,5 km
10 km

12.00 órakor
12.15 órakor

Bemelegítés: 11.30-kor és 11.50-kor a rajt közelében dr. Židek Péterrel a Selye János Egyetem
Testnevelés és Sport tanszékének tanárával.
Díjazás:
 Az előnevezőnek, akik befizetik a nevezési díjat van lehetőségünk a verseny emblémájával
ellátott pólót biztosítani.
 10km-en az első három női és férfiversenyző pénzdíjazásban részesül 300, 200, 100 Euro.
 5500 méteren a kategóriák első három női és férfiversenyzője serleg díjazásban részesül
 A legjobb női ifjúsági versenyző elnyeri a HERCZEG GYULA vándordíjat
 A legjobb férfi ifjúsági versenyző elnyeri a KOREC DANIEL vándordíjat
 Az első három női és férfi egyetemi hallgató serleg díjazásban részesül
 10 km-en a határt először átlépő női és férfi versenyző különdíjban részesül, ha az első tíz
versenyző között végez.
 a legtöbb diákkal versenyző észak-komáromi középiskola Észak - Komárom város
polgármesterének 330 Euro értékű különdíjában részesül
 A legtöbb diákkal versenyző dél-komáromi középiskola Dél-Komárom polgármesterének
100.000 Ft értékű különdíjában részesül
 A családi futásban nem hirdetünk eredményt!

Egyéb:


















A versennyel illetve nevezéssel kapcsolatban segítséget nyújt Sárosdi Edit, tel. száma:
0036 20 522 1147, email. repulos911@gmail.com.; szlovák részről Ágh Eleonóra. email.
agh.nora@freemail.hu
A versenyzők és kísérőik érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal kell, hogy
rendelkezzenek.
Értékelhető az a kategória, amelynek létszáma minimum 5 fő.
A versenyzők a rendezők által biztosított rajtszámmal indulhatnak a versenyen.
A rajtszám nélkül beérkező versenyzők eredménye nem kerül értékelésre.
A rajtszám leolvashatóságát a verseny során a mellrészen mindvégig biztosítani kell.
A családi kategóriában minden induló köteles nevezési díjat fizetni és a csapat minden
versenyzőjének közös idejű befutása kerül értékelésre.
Egy versenyző csak egy versenykategóriában indulhat.
Dél Komárom polgármesterének külön díját elnyerő iskola csak sportszer és
sportfelszerelés vásárlására használhatja fel a kapott pénzösszeget.
A versenyzők ruházatukat és személyi tárgyaikat a rendezők által biztosított, 1145 órakor
induló gépjármű szállítja a célhoz, ahol a tisztálkodási és öltözködési lehetőség biztosított.
A versenyközpontban (Dél - Komáromban) és a célban (Észak – Komáromban) is a
versenyzők és kísérőik részére büfé áll rendelkezésére.
A rendezők az elveszett ruházatért, felszerelésekért, értéktárgyakért nem vállalnak
felelősséget.
Kérünk mindenkit a versenyterület tisztaságának, épségének megóvására
A versenyzők saját felelősségükre indulhatnak a versenyen.
A verseny útvonalán a két országot összekötő közúti Erzsébet híd egyik forgalmi sávját
1145től 1300 óráig a futók részére lezárják.
NEM AJÁNLOTT a futóknak futás közben a külvilág zajait tompító bármilyen zenevagy egyéb lejátszót egyszerre mindkét fülükbe dugva hallgatni, használni.

