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1. A RENDEZVENY CEL,IA: VersenylehetSs6g
teremtdseminden sportbarlitszhmilra,valamint
a
CS1KSZEREDAIVARO I]NAPOK sporralrali megi.innepl
dse.

2. A RENDEZVENY
r6t,lvroGlt6.n:

TUSNADAsvAt tyvizpt.

3. A RENDEZVENY IDOI'>ONTJA: 2016.augusztusT.,vasirnap
4. RAJT: Reggel9.00 6rakor,csfkszeredai,
V6r tercol,egy6nids vdlt6 versenyz6inekegyar6nt.
-5. UTVONAL ES ELLENORZOPONTOK: Csikszereda- Csikszentkirdlly- Csfks:zentimre
- Verebes- Tusn6d- Verebes- Csat6szeg- CsikszentsimonCsikszentsimon- Csat6s:zeg
- Csfkszenrtkir6ly
- Csikszereda.
Csikszentimre
1. tiiv dsszhossza
42 km;
A,z ellenorz6pontokat 10,5 kilomdterenk6nthatfuoztdkmeg a szewezok(1-espont 10,5km, 2-espont
2l km, 3-as pont 32,5 km,4-es pont az erkezesszinhelye).Az ellen6rz6pontokn6l, illelve az erre
alkalmashelyeken"frissit6" ponLtok
vanLnak
kialakitvaa versenyz6kszdmira.
E,rkezds
a csikszeredaiV6r t6ne (ugyanoda,ahonnanaz egylni verse,nyz6k
6s v6ltrik indulta().
Ai versen/p6nzdijas:az egydnis;portol6krdszvdtelidija 10 lej, a vSlt,6knak
40 lejt v6lt6nkdnt.,azU18 as
v6lto tagSainak
pedig 20 lej vSlt(rnk6nt.

6. SZERVEZ6STZOTTSAC
nrn:nnEr6sncn:
Flargita Megye Sport- 6s I{irs6gi lgazgat6shga,Csikszeredairrrlpin Siculus Club, illetve VSK
Csikszereda.
A, foszewez6cime: Csikszereda,,
H6sok utcaT szhm,irdnyit6sz6m5'30132,Hargitil megye.
7. A SZERVEZoBIZOTTSAG T]ELEFONSZAUAI:
0040- 266-371772, 0266-371672
Mobil sz6mok:0040-742040617, 074 4--607
9 40,074 4-396804
T'el/fax:0040-266-37
I7 72 vagy37127E.
E-maiI : offi ce@djsthr.ro.www. szereda.ro

8. siRAsrooAs
A versenyzokkenomentes
lebonyolit6sa
6rdek6bena szewezobizotts6g
30 tagri bir6i testiilettel
dolgozik,5 munkacsoportban,
az 1-esrnelldkletszerint.A bir6i testiileta v6lt6,illetvefrissft6pontok
el6rdse,
valaminta versenylebonyolit6sa
l0 gdpj6rmtivet
6rdek6ben
is haszn6l.
A versenytitk6rs6ga8 tagot szfirnlill,a2-esmell6kletszerint.
9. VERSENYPROBAK
E9YENI:A versenyegydnikiirifsri,n6i 6sfdrfi koroszt6ly
rdsz&e.
VALTO:A versenyre
4 tagbSlrill6,noi 6sfdrfi v6lt6knevezhetnek
be (4x10,5km f6rfi 6sn6i):
MEGJEGYZES: A r6sztvev6ktreiratkoziisaa szemllyazonoss6giigazolvftny alap;l5ntortdnili, melyet a
szewezobizotts6gnakle kell adni a verseny elott, a rdsztr,revok azonosit6sa 6rdek6ben. A
szemllyazonoss6giigazolvtnyt a r6sztvev6a versenyv6g6n,a versenysz6mlead6saut6n kapja vissza.
- A vegyes<isszet6telii
vlilt6kat (n6i 6s f6rfi), afdrfr csoportnlilversenyeztertjiik.
- Az elso h6rom f6rfi 6s n6i v61t6pdnzdijba,illetve lremdijaztisbar6szesiil.
KORCSOPORTOK:
- OPEN (N+F);
- U l8 - av6lt6 mindentagja 18 6venaluli, de 14 6vndlidosebb[N+F);
- U 20 - i{fs6gi korcsoport,itt a v6lt6 minden tagSa20 6rzn6lfiatalabb,de 14 6vnelid6seblb
(1.{+F);
- M 35 - mindenrdsztve'r635 6vn6l id6sebb(N+F);
- M MASTER, a v6ltd tagjai egyiitt 180 dvndl id6sebbek6s mindernversenyz6dletkora
meghaladjaa 35 6vetQrl+F);
10.RESZVETELI FELTET'ELEK:
A versenyrecsak azok a sportol6knevezhetnekbe, illetve jelentke:zhetnek,
akik 2016. augusztusf -ig
14
betdltottdk 6let6viiket6s akik elismerik6s elfogadj5ka versenyszzabilyzatot(2}t}L.
augusztus1. el6tt
sziiletettek);
A versenyzoksajrltfelel6ss6greversenyeznek,
ennek6rdek6ben(nyilatkozatottoltenekki) inrJuliselott,
illetve a versenybir6s6gnak
egydiniorvosi bizonylatotkell leadni,amLib6l
kideriil, hogy az illet6 sportol6
egdszsdges
6s versenykdpes.
Azon r6sztvevok,akik nem mutatj6ktre az orvosi igazolisukat,illetve ez
ir6nyri nyilatkozatotnem tdltenek ki, a versenyennem indulhatnak.
11. VERSENYRE VALO BEIRATKOZAS:
- R6szvdtelilap alapjfn,2076. augusztus1-ig; amelyetaversenybizotts6gk6r6sreelkiild egydni,illetve
v5lt6 csapatokrdszdre,vagy szem6lyesen,
illetve faxon a 0040-26t5-371772
ds 0040-0266-371278-as
szSmokon.
A benevezdsilap lettilthetoazal6bbioldalakr6lis:
. Hargita Megye Sport 6s Ifiris6gi Igazgatosilga- www.djsthr.ro
. Cs(kszereda
Polg6rmesteriHivatala- www.szereda.ro
12. DiJAK:
Minden r6sztvev6versenyz620.t6-osernl6k6rmetkap a szewezobizotts6gt6l.

a.) EGYENI NYILT VERSE,NY:
A szewezobizotts6g
dijazzaaz egydniferfi, illetve n6i versenyzokel:.,
a kdvetkez:dosszegekkel(egydni
6sv6lt6 dijazSskoregyar6nt):
I. helyez6s :
1000lej;
II. helyezds :
700 lej;
IIL helyez6s =
500 lej;
IV. helyezds =
301)lej:
V. helyezds:
200 lej:
VI. helyez6s :
100lej:
Megjegyz6s:Ezen dijak kiosztds6racsak abban az esetbenkeriil sor, ha noi 6s f6rfi nyilt versenyerr
legal6bb10-10 versenyz6indul 6s be is fejezi a versenyt.Ellenl*ez6esetbena versenytrizottsdg
a
kiosztand6dijak 6rt6k6tcsrikkentheti.
b.) A v6lt6kn6l(4xl1,5 km, n6ir-f6rfi)versenygy6zteseinek
dijai a kovetkezok:
=
I. helyezds 1000lej:
II. helyezds: 700 lej:
III. helyez6s: 500 lej:
A fenti dijakat a versenybizottsdgkeszpdnzben
adja 6t a nyerteseknek,melyb6l az ado6rt6kdtlevonja.
A korcsoportoknSl
a nyertesekoklevelertds 6rmetkapnak,dijkdnt.
A versenybizottsflg
2-2 knlondijat is kioszt az egydnilegfiatalabb,illetve legidosebbversenyz6knel(
(n6knek6s f6rfiaknakegyar6nt),haa versenyta keretidonbeliil beflejezik,fiigg3:tleni.il,
hog;yazilleto
szem6lyegydnivagy viito tagjal<6nt
versenyzett.
Ktiltlndijba rdszestil a legjobb n6i 6s legjobb f6rfi v6lt6, a legl.fvolabbr6ldrrkezettversenyzo,a
legndpesebb
Csik vid6ki telepi.il(lst
k6pviseloviito, illetve a vid6k le5;jobbf6rfi 6s noi versenyzdjeis.
13. ALTALANoS ERVEN}'U SZABALYoK:
a.) A kdzutakon a versenyz6ka merretirdnyrift jobb oldal6n s:raladhatnak,
a forgalmi szab6lyok
betartilsiival.
A versenybizotts6g
tiltja a versenyz6kkisdrdsdt,szemdl'ygdpkocsikkral,
kerdkp6rokkalvagv
m6sj6rmrivekkel. Ha ezencikkelyt flthilgJak,azilleto versenyzota ve,rsenybir6srig
a versenyb6lkizfxja.
b.) A versenybizotts6g
ellen6rz,S-6s frissit6pontokat6llit az egeszversenytiivorn,
feliigyelve a helyes
v6lt6sra,illetve nyilv6ntartja az lithaladdversenyzoket,a versenysz6rnaikalapj6n.
c.) Frissit6rea v6lt6pontokn6l,illetve az errekialakitottpontokn6lkeriil sor, a ver:senybir6s5g
iv6vizel.,
gyiimolcsot6s sz6l6cukrotbiztorsita versenyzokszitmhra.

14.A VALTOKrUr6NSZa.nAr,vaI:
a.) A v6lt6k dletkormegfilapittisfi a resztvevok dletkor6nak ciss:z:eaddsdval,
illetve az itlaglletkor
hozzfndistxal iilapitja meg. A:r ellen6rzopontokn6l,
a v6ltdshelyer;s6gdt
a versienybir6kdontik el. A
vdlt6skdzdrintdssel
tort6nik.
b.) A f6rfi v5lt6k <isszet6tel6be,n
lehetneknok is (vegyes v6lt6). Ilbben az ese,tbena v6lrt6ta jelen
szab|lynakmegfeleloena f6rfi csoportbanevezikbe.
c.) Iratkozfsn6lvagy indul6seltrtt a vrilt6 mindentagja versenysz6mot
kap. A velsenyszirmokat
av5lt6
tagjai egym6s kdzdtt nem cserdlhetik el. A v61t6s sorrendjdt az iratkozht; sorrendle szerint a
versenylapon
fel kell ti.intetni,a,vftlti-sebbena sorrendbentortdnik.

d') A versenyenkiviil lev6 v6lt6 tagtraita versenybir6s6gaut6buszokkala v6lt6s szfnhelydre szdllitja,
illetve a versenyb6lkil6p6 sportol6t, ha nem utols6 v6lt6sban szalad,az lrkezes szinhelydreszdllitja.A
j6rmiivel av61t6szinlhely6re,
versenyz6ketm6s
illetve onnanelsz6llitanitilos. Az aut6buszokl-es ds 2es sz6mmalvannakellStva.
15. KOZOS VERSENYSZABALYOK:
a.) Egy6ni versenysz5mbairatkozott versenyzoa v6lt6 elso szakasz6tis le,szaladhatja,
ha ezt a
versenybir6s6ggal
a versenyel6tt kcjzli.
b.) A versenyt6vleszaladdstra,a kdvetkezoid6kereteketszabjameg a versenybizotts6g:
- egy6niben
: 6,0 ora
- vrllt6ban
: 4,5 6ra
A hat6rid6nkiWl drkezo versenyzota szewezobizotts6gnem v6rja il>e,ez ail. jelenti, hogy a versenyz6
feladtaa versenyt.A versenyz6ilyen esetbenk<itelesa versenybir6rs6got
6rtesitenids a versenyszitmot
leadni.
16.ERKEZES:
A versenyz6ka cskszeredaiV5r t6rre drkeznek.
Eredmdnyhirdet6s
ds dijkiosztris:15.006rakor aYdr tdren.
Az egydniversenyz6kokleveletds aj6nd6kcsomagot
kapnaka versenyf6t6mogat6jht6l,haa versenyt
befejezika megadottidoben.
17.EGYEBEK:
A versenybizotts6ga versenykifr6sm6dosit6s6naklehet6s6gdtlienntartja.Ha jelen versenykiir6s
m6dosul,azt a szervez6bizottshg
a versenyz6kkelid6ben k6zli.
MEGJEGYZES:
o A versenybizotts6g
a versenyz6kkdr6s6reingyen sz6lliistbi;ztositkb. 20-25 szemdll,reszerea
j elentkez6ssorrendj6ben.
o Az 1-5 koztitt sorsz6mozott
melldkleteka versenyszabilyzatr6szei.

Sz6keDomokos,
poIg6rmesterifeladatkdrdkkeI me,gbizottalpoIg6rmester
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Ndv dskeresztn6v:
Sziiletdsiadatok:
Szemdlyisz6m,
Szemelyazonoss6gi
vagy ritlev6l sz6ma:
Lakcfm:
Telefon:

Sportiintdzm6ny
neve :

j avaslatok:
Megjegyzdsek,

D6tum,

Al6ir6s.

NYILATKOZAT
Alulirott
sztiletett
Helys6g--_,
megye
Szemdlyiszhma
szemlly
azonoss5gi i gazolv5ny6nak (ritl eveI6nrok)
,
szhma
hogya2016dvi, 15-ik,,TUSNAD
ASVANyV1Z,liijelentem,
SZEKELY MARATONON" saj6tfelekSs6gemre
veszekr6szt.
Ugyanakkor v6llalom, trogy a forgalmi szab6lyokat6s a versenyszab|.lyzatba
foglaltakat
maraddktalanul
betartom.
Jelennyilatkozat szovegdvelegyet6rtekds azt alfuirdsommal
e:,lfogadom.

2016aususztus
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Al6ir6s

javaslat
Megjegyzds,

D6tum

Al6ir6s

4-esmell6klet
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VALTO 4x10,55
KM
v6lt6k
Ndv 6s keresztndv Sz;iiletdsi
adatok
szfma

Tel/Fax
E-mail

Sportintdzrn6ny
neve

I

2.
J.

A

+.

Megiegyz6s:Az iratkoziissorrendjeaviilt5 sorrendjeis, p6ldriulaz l-es v6lt6 indulhategydnibeis,
ebben az esetben k6t sz6mot kap indul6skor, egy egy6nit illet.ve egy v6lt6t, ut6na a listiin
m6sodikkdntiratkozottversenyz:6a miisodik v6lt6 6s igy tov6bb a :]-ik 6s 4-ik. A beiratkoz:6si
lap
k6zbesitdse
utdn,a versenybir6slig
a sonrendfelcserdldsdt
nem engedrirlyezi.
2. A v6lt6 minden tagja kdtelezr5en
megkiildi a versenybir6s6gnak
a rdszvdtelilapot illetve a lapon
talfihato nyilatkozatot,ellenkezoesetbena versenybeiratkoz6s
drvdnl',{1veszti.
3. Jelenr6szvdtelilap mell6, csatolni kell az egydni adatokattartalmazr6
iirlapot is.

I - esvrilt6:
Ndv 6s keresztndv:
Sztilet6siadatok:
Szemdlviszdm.
Szemelyazonossiigi
vagy ritlevdl sz6ma:
Lakcim:
Telefon:

Sportintdzm6ny
neve :

II - esv6lt6:
N6v 6s keresztn6v:
Sztiletdsiadatok:

Szem6lyiszam,
Szemllyazonoss6gi
vagyritlevdlsz6ma:
Lakcfm:
Telefon:

Sportint6zmdny
neve:

III - esv6lt6:
N6v6skeresztn6v:
Szi.ilet6siadatok:
Szemdlyiszdm,
Szemdlyazonoss6gi
vagy ritlev6l sz6ma:
Lakcim:
Telefon:

Sportint6zmdny
neve:

IV - esvrilt6:
N6v 6s keresztndv:
Sziilet6siadatok:
Szem6lyiszilm,
Szem6lyazonoss6gi
vagy ftlev6l szhma:
Lakcim:
Telefon:

Sportintdzmdnyneve :

j avaslatok:
Megjegyz6sek,

FIGYEKEM:A RESZTVETELILAP csAK A vALToBAN RESZTVEv6szpvrEr,ynx
NYILATKOZATAIVALERVENYESNK,
AZ I _ES SZAMUMELLEKLETSZERINT.
D6tum,

SPORTN{TEZMENY
VEZET6IENEK
ALAIRASAESPECSETJE,
2

l-es sz6mumelll6klet

NYILATKOZAT

Alulfrott
Helysdg
Szemdlyi szitma
szhma

sztiletett
--,

megye

, szemlly azonoss6gi i gazolviny6n ak (ritl eveI6nek)

hogya20166vi,15-ik,,T'USNAD
, kijelentem,
ASVANyVIZ-

SZEKELY szuPERMARATol loN" saj6t felel6sdgemre
veszekr6szt.
Ugyanakkor viillalom, hogy a forgalmi szab6lyokat 6s a .u'ersenyszabillyzatba
fogltaltakat
marad6ktalanul
betartom.
Jelennyilatkozatsztivegd,vel
egyetdrtekds azt alitirlsommalelfogadom.

2016augusztus
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Al5irSs

javaslat
Megjegyzds,

Ddtum

Al6ir6s

