2010 junius 5.
Monor Strázsa-hegy
Bajcsy Zs. E. u. Téglagyári pincék
GPS: 47° 21’ 37’’ 19° 27’ 35’’
www.strazsahegyitekero.hu
Tel:+36 30 9341 000 (Kugel György)
E-mail: strazsahegyitekero@strazsahegyitekero.hu
Kiírás és szabályozás
Rendezık:
Monor Környéki Strázsa Borrend
Giant-Gyömrı Kerékpáros Szakosztály
Monor Város Önkormányzata
Nevezés: 2010. május 03-tól személyesen B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200
Monor, Mátyás kir. u. 13. irodájában 8.30-15.30 között munkanapokon, a
www.strazsahegyitekero.hu honlapon és a helyszínen.
Nevezési díj befizetésének lehetıségei:
Banki átutalás ( nem postai )
Postai befizetés rózsaszín csekken
Személyesen a fenti címen
Jogosult:

Monor Környéki Strázsa Borrend 2200 Monor Kisfaludy u. 47.
Bankszámlaszám:
65100015-11225537
Monor és Vidéke Takarék Szövetkezet Monor
(kérjük a személyes adatok megadását és a futamszám megjelölését)

A nevezési díjat befizetı jelentkezı az alkalomra készített pólót kap ajándékba, és a versenyt
követıen pinceebédre invitálja a Monor Környéki Strázsa Borrend. Kérjük elıre jelezni,

amennyiben vendégeket kíván a versenyzı magával hozni, a vendégebédre és a hozzá járó
borkóstolásra, melynek ára 2500Ft.
Nevezési díj:
Elınevezés, 2010. május 31-ig:
diákok részére:
felnıttek részére:
Helyszíni nevezés:
diákok részére:
felnıttek részére:

1000 Ft/fı (ebéddel)
500 Ft/fı (ebéd nélkül)
2500 Ft/fı (ebéddel)

1.500.- Ft/fı
3.500.- Ft/fı

A verseny hobby kategóriáiban indulhat bárki, aki nem igazolt versenyzı, igazolt versenyzık
csak a sport kategóriában indulhatnak.
Aki nem a kategóriájának megfelelı futamban versenyez, azok a versenybıl kizárásra
kerülnek!
Az indulás feltétele a KRESZ elıírásainak megfelelı bármilyen típusú kerékpár, valamint a
nevezési díj befizetése.
Rajt: Monor Bajcsy Zs. Endre u. Téglagyári pincék
Cél: Monor Bajcsy Zs. Endre u. Téglagyári pincék
Kategóriák, távok és futamok:

Kategóriák/futam
hobby
Lány/fiú (1)

sport

jelölt rajtszám

Lány/fiú (2)
Lány/fiú (6)

kor
2001-és
késıbb sz.
1999-2000
1997-1998

Lány/fiú (6)

1995-1996

Lány/fiú (3)
Felnıtt nı/férfi (3)
Master nı/férfi (3)
U15 lány/fiú (3)
U17 lány/fiú (4)
U19 nı/férfi (4)
Felnıtt nı/férfi (5)
Master nı/férfi (4)
Masters 2férfi (4)

1992-1994
1970-1991
-1969
1996-1997
1994-1995
1992-1993
1970-1991
1961-1969
-1960

táv
1 kiskör
2 kiskör
2 megnövelt
kiskör
2 megnövelt
kiskör
2 közepes kör
2 közepes kör
2 közepes kör
2 közepes kör
2 nagy kör
2 nagy kör
3 nagy kör
2 nagy kör
2 nagy kör

kiskör: 2 km.
közepes kör: 5.3 km
nagykör: 9.5 km.
A (1) - (6) a futamszámot jelöli, az azonos futamszámú kategóriák lesznek egy idıben indítva.
A 4,5 futam a 3-as lefutását követıen kb. 11 órakor lesz indítva, elıször indul a 5. futam,
majd néhány perc késéssel a 4-es. Az eltérı körszám miatt az 5. futam versenyzıi jelölt
rajtszámot kapnak.
Nevezés és rajtszám átvétel a helyszínen: 07:30-09:00 között.
Pálya bejárás: 09:00Elsı rajt: 10:00 (1,3 futam)

Díjazások:
Mindenki, aki a versenyt végig csinálja, részvételérıl oklevelet állítunk ki.
Minden futam I, II, III. helyezettei dobogóra állva, a verseny logójával ellátott medált
és oklevelet kapnak.
Az eredményhirdetéskor az amatır kategória versenyzıi között egy HAUSER
SWORD FISCM 26” MTB kerékpár kerül kisorsolásra.

A legtöbb értékelhetı eredményt elérı versenyzıt felvonultató iskola
1 évig ırizheti a B&K Kft vándorserlegét, illetve értékes
sportszercsomagot nyer!
Szabályzat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A versenyen mindenki csak a saját felelısségére indulhat
Rendezıktıl kártérítés semmilyen címen nem követelhetı
A verseny teljes idıtartama alatt a fejvédı használata kötelezı
A versenyre való érkezés, a verseny ideje alatt és az onnan történı távozás során
esetlegesen bekövetkezett károkért a rendezık felelısséget nem vállalnak
Ha a nevezési kategória létszáma az 5 fıt nem éri el, a szervezık jogosultak a
kategóriák összevonására
Keresztnevezés csak magasabb kategóriába lehetséges
Túljelentkezés esetén a jelentkezési sorrend a mérvadó.
Kiskorúak csak szülıi engedéllyel indulhatnak
Rajtszám 500 Ft. letéttel vehetı át.

Értékelés és eredményhirdetés 25 kategóriában.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Rendezıség

