
Verseny neve: Monostori Legelő Hajsza 

1. A verseny időpontja: 2019. szeptember 22.(vasárnap) 
2. Rendező: Monostorpályi Község Önkormányzata  

Főszervező: Monostorpályi Község Önkormányzata 

3. Versenyközpont:  Monostorpályi Sportpálya 
4. Választható távok és szintidő:  

o 10 km 

o 5 km 

o 3 km 

o gyermek futóverseny 1km és 2km 

5. Rajt időpontja: 
o 10:00 – 10 km   

o 10:10– 3- 5 km 

o 10:20 – 1km – 2km  gyerektávok 

6. Nevezés:  

2019. szeptember 17-én éjfélig kizárólag ezen az oldalon.  

Helyszíni nevezésre a verseny napján reggel 8:00 és 9:30 között van 
lehetőség, amennyiben van szabad hely. 

 

A nevezés minden induló számára ingyenes, de 100 főig 
korlátozott! 

A nevezési díj tartalmazza:  

o rajtcsomagot. Benne: rajtszámot rajta a chippel 

o valamennyi távon befutó emlékérem 

o frissítést:  
- 10 km 4 alkalommal – víz, szőlőcukorr 

o a célban frissítés, szénhidrát visszatöltés 

o öltözési és tisztálkodási lehetőséget a rajt-cél területen 

o chipes időmérést. A chip a rajtszámra van ragasztva. 

 

 

 

 

 



 

7. Kategóriák:  

 

Tervezett kategóriák 
Kategória  Születési év   

Alsó tagozat 2009 után születettek 

Felső tagozatos  2009 előtt születettek 

Felnőtt  2001 előtt születettek 

 

8. Rajtcsomag átvétel: a verseny napján a rajtban 8.30-tól, 9.30-ig. 
9. Útvonal: Végig táblázva! 
10. Figyelmeztetés: Mivel a verseny többször is keresztezz közutat, ezért 

különös figyelemmel – a KRESZ szabályainak betartása mellett – haladjunk át 
azokon! A polgárőrség igyekszik segíteni az áthaladást! 

11. Eredményhirdetés és értékelés tervezett időpontjai: 
o Minden távnak és kategóriának egységesen 13:00-kor 

Távonként az első három helyezett nőnek és férfinak érem és oklevél jutalom. 

12. Ellenőrzés: A kiírásban megadott útvonalról letérni tilos! A versenyen való 
részvétel feltétele a rajtszám viselése. Minden versenyzőnek a verseny ideje 
alatt a ruházat elülső részén, jól láthatóan kell viselnie a rajtszámot. Annak 
letakarása, módosítása tilos! 

13. Környezetvédelem. A verseny természetvédelmi területen halad. Ezért 
megkérünk minden kedves versenyzőt, hogy a műanyag poharat, a többi 
számára már felesleges csomagolóanyagot a frissítő vagy ellenőrző pontokon 
elhelyezett tárolókba dobja ki! Vigyázzunk az erdő tisztaságára! 

14. Egyéb Mivel mindkét távon bőségesen lesz frissítés, a futók autós, motoros, 
kerékpáros, gyalogos kísérése felesleges, ezért ezt a rendezőség megtiltja! A 
futók személyes frissítést és segítséget kizárólag a frissítő, ellenőrző pontokon 
kaphatnak! Kutyával, macskával, más háziállattal indulni tilos. A verseny 
közbeni zenehallgatás akár mind a két füllel engedélyezett. 

15. Felelősség. Minden versenyző a saját felelősségére vesz részt a versenyen. 
Tudomásul veszi, hogy a verseny során elszenvedett sérülésekért, 
balesetekért a önkormányzattal szemben sem anyagi, sem erkölcsi 
kártérítésre nem tart igényt! A nevezéssel a versenykiírásban foglaltakat 
elfogadja. 

 
Minden indulónak sportszerű versenyzést és élményekben gazdag futást kíván 
Monostorpályi Község Önkormányzata! 

 


