DANUBE BIKE MARATON 2016. június 4. – SZABÁLYZAT ÉS SZERVEZÉSI
TÁJÉKOZTATÓ

Érkezés: parkolni az alistáli sportpálya hátsó bejáratánál lehet,
amely a Temető utca (Cintorínska) felől közelíthető meg, ha a
Komáromi útról a benzinkúttal átellenben letérünk a jel irányában.

Nevezés : a versenyzők 7.30- tól 9.45 –ig nevezhetnek

Pozsony felől

sportpálya
utca

Temető utca

A jelentkező lapot mindenki saját kezűleg írja alá, gyerekeknek 15
éves korig a kísérője is!

VERSENYTÁVOK
Benzinkút
1. Kis- Duna Körút, szintidő 4 óra
KDK- road - 45 km
2. Nagy Duna Körút, szintidő 6 óra
NDK –road - 85 km

Komárom felől

3. A vizimalomhoz, szintidő 5 óra
MTB – 50 km, terep
Korosztályok:
férfi 15 év felett
nő 15 év felett
Fiú 15 éves korig (legidősebbek a 2001-ben születettek)
Lány 15 éves korig (legidősebbek a 2001 –ben születettek)

Felnőtteknek 4,- euró , két távra nevezés esetében a 2 táv együtt 6 €.
Junior kategória 15 éves korig 3 euró, két távra nevezés esetében a két táv együtt 4 euró.
Családi táv :
Útravalót minden startnál adunk, gulyásjegyet 1x.
4. Family - Party – 12 km
Ajánlott kisgyermekes családoknak, iskolás csoportoknak, idősebbeknek, kirándulóknak
Startdíj

3 euró, gyerekeknek 10 éves korig 1,50 euró, gyerekülésben ingyenes.
A versenyző megkapja a térképes startlapot, almát és kekszet az útra valamint gulyás- és tombolajegyet. Érvényes
teljesítés esetén oklevelet is kap.
Térképes startlapot, gulyás- és tombolajegyet kapnak a résztvevők. Időmérés, értékelés nélkül.

Start:

7.45 – től minden 15 percben a sportpálya hátsó kijáratánal –Temető utca.

Felkészülés sportpályán kijelölt helyen.

A startnál minden versenyző igazolja magát startlapjával, melyen az indulási időt a regisztrációs sátornál
feltüntették!!!

VERSENY
A versenyző a verseny alatt betartja a verseny szabályzatát:
Biztonságot – közúti közlekedés szabályait
Körültekintés, – segítségnyújtás a többi versenyzőnek szükség esetén,
fair play , útvonal betartása
Környezetvédelem – óvja a környezetet, nem szemetel, nem rongálja
a fákat, bokrokat

Cél : a cél a start helyével egyenlő. A verenyző itt beiratja startlapjára az érkezés idejét, majd bejelenti a
regisztrálási helyen.

Értékelés

Érvényes teljesítménynek számít, ha a versenyző a célnál bemutatja a startlapját, melyen legkésőbb

14,00-ig az összes ellenőrző pont pecsétje rajta van és nem lépte túl a versenykategóriában kiírt szintidőt (vagyis a 85
km távon indulóknak, ajánlatos a korábbi időpontokban indulni)
A díjak átadására és a tombolahúzásra 15.00 óra után kerül sor.
Gulyást a versenyzők a pecsételt jegyre kapnak.

Lehetőségek a helyszínen :

frissítők, pihenés, öltözők, WC, mosdók, foci, játszótér, parkolás,

