A PENNY KUPÁÉRT
Az emlékfutás célja: megemlékezés fiatalon elhunyt triatlonos klubtársunkról a sport,
mint életforma és az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozásán keresztül,
családi programlehetőség és élményszerzés biztosítása minden korosztály számára.
Az emlékfutás rendezője: Ferencvárosi Torna Club
Az emlékfutás helye: FTC- MVM Sportközpont (Vajda Péter u 48. GPS koordináták: 47.4795, 19.1131)
Az emlékfutás ideje: 2019. október 27. (vasárnap)
Az emlékfutás résztvevői: korra és nemre tekintet nélkül mindazok, akik szeretnének egy jó hangulatú versenyen részt venni. A
verseny tömegsport rendezvény, ahol külön értékeljük a nem leigazolt „szabadidős” versenyzőket.

Az emlékfutás támogatói: Ferencvárosi Torna Club, Budapest Főváros Önkormányzata, Emberi
Erőforrás Minisztériuma, Budapest IX. kerület Önkormányzata,High5 Sports Nutrition, Penny Market

Az emlékfutás időrendje:
11:00 legkisebbek futama (2013-2014-ben illetve 2015 és később születettek) Táv: 400 m 1 kör
11:15 újonc 1. futam (2011-2012) Táv: 800 m 1 kör
11:35 újonc 2. futam (2009-2010) Táv: 1000 m 1 kör
11:55 gyermek és serdülő futam (2007-2008 illetve 2005-2006) Táv: 2000 m 2 kör
12:30 eredményhirdetés (legkisebbek, újonc 1., 2.)
13:00 ifjúsági és junior futam (2003-2004 illetve 2001-2002) Táv: 5000 m 5 kör
13:00 felnőtt illetve szenior futam (1981-2000 illetve 1980 és korábban születettek) Táv: 5000 m 5 kör
14:00 4*400 m váltó futás
14:45 „buli futam” illetve15 perc séta az egészségért Táv: 800 m
15:15 eredményhirdetés, tombola (gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt, szenior, váltók)
A futópálya a telep területén lesz kialakítva, minimális szintemelkedéssel. A versenyen chipes időmérést biztosítunk. A tombola sorsolás
rajtszám alapján történik, sorsolásra kerül többek között a labdarúgó illetve vízilabda szakosztály által dedikált labda illetve 10 db tavaszi
szezonra szóló Gruppama belépő is

Az emlékfutás értékelése: a fent feltüntetett korosztályokat nemenként külön értékeljük. „A” kategóriában
versenyeznek a leigazolt versenyzők (bármely sportágban), „B” kategóriában a nem leigazolt sportolók.
A váltófutást a csapattagok összéletkora alapján 3 korcsoportban értékeljük (40 évig, 40-70 évig 70 év felett) illetve külön értékeljük a
családi váltókat is.

Az emlékfutás díjazása: minden célba érkező egyedi befutó érmet és befutó csomagot kap. A fenti korosztályok szerint az I-III.
helyezett érem, IV-VI helyezett oklevéldíjazásban részesül. A legnagyobb létszámú iskolai vagy egyesületi csapat különdíjban részesül. A „buli”
futamban külön értékeljük a legtalálékonyabb jelmezben futókat.

Nevezési díj: előnevezés esetén 1500 Ft (18 év alattiak) illetve 2000 Ft. Csoportos 10fő feletti iskolai/ egyesületi nevezés esetén
1000ft/fő (FTC sportolóinak ingyenes) Fogyatékkal élőknek, a legkisebbeknek, a váltófutásra illetve buli futamra nevezési díj nincs. A
kísérőknek látogatói jegyet kell váltani a pénztárban ára: 500 Ft. Előnevezni szeptember 18-től október 22 -ig lehet online a www.fradi.hu
honlapon (szakosztályok-egyéni sportágak-triatlon) illetve facebook oldalunkon (FTC Triatlon). A nevezési díjat a fenti határidőig az FTC
Triatlon Erste Bank: 11600006-00000000-67342161 számlaszámra kérjük elutalni (közlemény rovatba: név + Máli Péter emlékfutás). Az
átutalási bizonylatot kérjük a helyszínen bemutatni. Helyszíni nevezés: 2500 Ft (18 év alatt) illetve 3500 Ft. A helyszínen 50 nevezést tudunk
elfogadni, a nevezést az adott futam rajtja előtt egy órával lezárjuk.

Egyéb: Létszámtól függően az időrend változtatás jogát fenntartjuk.
Kapcsolattartó:annamaria.pecsi@fradi.hu, 06 30 855 9441, Mesterházy Roland 06 30 952 1616 és a triatlon@fradi.hu.

