Ásotthalom Trail, az alföldi terepfutó verseny.
A Dél-Alföld egyik legszebb részét láthatod az útvonalon, ami végig a csodás, tavaszi
ásotthalmi erdőben halad.
NEVEZÉS: https://www.e-nevezes.hu/hu/entry/guest_entry/303
A verseny időpontja:
2022. május 21. – szombat
Rajt / cél:
Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium
6783 Ásotthalom Kiss Ferenc krt. 76.
Rajt időpont:
Mind a három táv indulói egy időben indulnak - 9:00
Rajtcsomag átvétel:
7:00 órától.
Távok / szintidő:
7 km, 14 km, 21 km
A három távra egységesen 3 óra a szintidő. A pálya egy 7 km-es körön halad, így
értelemszerűen a hosszabb távokon 2, illetve 3 kört kell teljesíteni.
Nevezés:
A nevezésre 2022. május 16-ig van lehetőség. A versenyen a három távon összesen 150 fő
vehet részt.
A nevezéssel a versenyző elfogadja versenykiírásban szereplő- és az adatvédelmi szabályokat.
A nevezési díjat kizárólag banki átutalással lehet megfizetni.
A versenyre történő jelentkezés akkor válik érvényes nevezéssé, ha a nevezési díj a megadott
számlára 2022. május 16-ig beérkezik.
A megbízás közlemény rovatába a nevet és a születési évet kell írni (pl.: Nyúl Béla, 1978)
A nevezési díjat a következő számlára kérjük átutalni:
OTP Bank
11773353-01201235
Varga Dávid
Nevezés lemondása / átadása:
Nevezést kizárólag e-mailben (haverunteam@gmail.com) van lehetőség lemondani,
2022.05.09. (hétfő) 12:00 óráig. Ebben az esetben a nevezési díjat visszautaljuk, de levonunk
belőle 3.000 Ft kezelési költséget.
Nevezést kizárólag e-mailben (haverunteam@gmail.com) van lehetőség átadni, 2022.05.13.
(péntek) 12:00 óráig. A nevezés átadása INGYENES. Az átadásról a nevezésről lemondónak
kell nyilatkoznia. Az e-mailben meg kell adnia az átvevő nevét, születési évét, e-mail címét,
telefonszámát.

Fontos!
A verseny útvonala ösvényeken, kijelölt turista útvonalakon, valamint kis mértékben közúton
halad! Kérjük a versenyzőket a legkörültekintőbb közlekedésre, az ide vonatkozó KRESZ
szabályok betartására! A szervezők az esetlegesen bekövetkező balesetekért nem vállalnak
felelősséget!
Díjtáblázat:
7 km - 7.990 Ft
14 km - 8.990 Ft
21 km - 9.990 Ft
A nevezési díj tartalmazza:
• Chipes időmérést
• Frissítést
• Egyedi befutóérem minden indulónak
• Távonként az első három hölgynek és férfinak a különdíjazást
• A versenyen készült letölthető fotókat
• A verseny orvosi biztosítását
Frissítés:
A frissítőállomásokon vizet, sót, gyümölcsöt, sós kekszet vehetnek magukhoz a versenyzők.
A frissítőállomásokon műanyagpohár nem áll rendelkezésre! A versenyző saját maga
gondoskodik pohárról vagy kulacsról!
Útvonaljelölés:
A verseny útvonalát szalagokkal és irányjelző táblákkal jelöljük.
Elsősegélynyújtás:
A verseny időtartama alatt szakképzett elsősegélynyújtó áll készenlétben. A résztvevőknek
azonban tudomásul kell venniük, hogy a pálya adottságai miatt az elsősegélynyújtó kijutása
egy esetleges sérülés helyszínére igénybe vehet egy kis időt. Minden résztvevőnek
kötelessége kiemelten ügyelni saját, és a többi résztvevő testi épségére, és ha szükséges,
segítenie az esetleg balesetet szenvedett sporttársának.
Felelősség:
Bármely versenyző egészségi állapotából, felkészületlenségéből, hanyagságából,
könnyelműségéből származó balesetekért, károkért a rendezők nem tartoznak felelősséggel.
Minden versenyző saját felelősségére vesz részt az eseményen.

