Versenyszabályzat
1. Jelen versenyszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a 2019. március 30-án
megrendezésre kerülő MérőMaraton futóversenyre vonatkozik, melynek főszervezője a
Kaposmérői Dobogó Egyesület (a továbbiakban: Szervező) (székhely: 7521 Kaposmérő,
Rákóczi u. 41/a., adószám: 18333941-1-14, bankszámlaszám: Dél-Dunántúli TSZH-6710014578200050.) A Szabályzatot a Szervező a verseny zavartalan lebonyolítása, a Versenyzők
tájékoztatása és a sportszerű, szabályszerű versenyeztetés megvalósításának érdekében alkotta
meg.
2. A futóversenyt a Szervező 7 km és 21 km távokon hirdeti meg az általa kijelölt útvonalakon.
A futóversenyen való részvételnek alsó korhatára nincs, 14 év alatti Versenyző részvételének
feltétele a szülői beleegyező nyilatkozat kitöltése és nevezéssel egyidejű leadása. A
futóversenyen a Szervezők az egyéni teljesítmény alapján állít fel rangsort, így a váltók
jelentkezését nem tudjuk fogadni. A futóversenyeken chipes időmérés segíti a rajt-céláthaladás
pontos idejének meghatározását.
3. A Szervező továbbá futást hirdet a 10. évet be nem töltött gyerekek részére a sport és a
sportág népszerűsítésére, a kaposmérői focipálya körül (forgalomtól elzárt terület), mely
ingyenes. A futáson való részvétel külön jelentkezést nem igényel, elegendő a gyerekeknek a
rajthoz állni.
Nevezés menete:
4. A Szervező előnevezést és helyszíni nevezést egyaránt biztosít.
5. Előnevezésnek minősül a kitöltött nevezési lap benyújtása és a nevezési díj befizetése. A
Szervező előnevezést 2019. január 03-tól 2019. március 28. csütörtök 14.00 óráig fogad, mely
magában foglalja a nevezési díj Szervezőhöz való beérkezését is. A Szervező 2019. március 28.
14.00
órától
a
helyszíni
nevezés
megkezdéséig
nevezést
nem
fogad.
6. Helyszíni nevezésre a futóverseny napján, 2019. március 30-án reggel 8.00 órától van
lehetőség, a 21 km versenytáv esetében 9.45 óráig, a 7 km versenytáv esetében 10.15 óráig,
a nevezési lapok kitöltésével és a nevezési díj befizetésével.
7. Az előnevezést benyújtott Versenyzők és a helyszíni nevezéssel induló Versenyzők egyaránt
a verseny napján vehetik át a nevezési csomagot, a helyszíni nevezésre nyitva álló időkereten
belül.
Nevezési lap kitöltése, nevezés benyújtása:
8. A Szervező az előnevezéshez online nevezési lapot és papír formájú nevezési lapot biztosít.
Mindkét nevezési formát, nyomtatványt a Szervező közzéteszi hivatalos elektronikus
felületeken (lásd később).
9. A 14 év alatti Versenyzők részvételének feltétele a szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltése
és nevezéssel egyidejű benyújtása.
10. Az online nevezéssel a Versenyző nevezését a „Küldés” gombra való kattintással a
Szervező automatikusan fogadja, így annak bárminemű egyéb továbbítása nem

szükséges. A papír formájú nevezési lap és a szülői hozzájáruló nyilatkozat benyújtható
szkennelve a faluhaz@kapos-net.hu címen, faxon a +3682 477 001 számon, postai úton
(postacímünk: Kaposmérői Dobogó Egyesület, 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13.), vagy
személyesen a kaposmérői hivatal épületében (7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13.).
11. Online nevezési lap aláírással történő ellátására nincs lehetőség, az aláírás nélkül, a benne
található nyilatkozat elfogadásával egyidejűleg érvényes.
Nevezési díj mértéke és megfizetése:
A nevezési díj mértéke:
2019. március 22. 13.00 óráig (Előnevezés): 2 000,- Ft;
2019. március 22. 13.01 órától 2019. március 28. 14.00 óráig: 3000.- Ft
2019. március 30. napon 8.00 órától (Helyszíni nevezés): 4000,- Ft.
12. A nevezési díj előnevezés esetén mindkét távra 2 000,- Ft, ill. utolsó héten 3000.- Ft.
Előnevezés esetén a nevezési díjat a Versenyző átutalja vagy befizeti a Szervező által Budapest
Bank 10103214-58530400-01004000. bankszámlaszámára, vagy személyesen befizeti a
Szervezőnek (Faluházban – Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. 9.00-17.00 óráig).
Utalás esetén a könnyebb azonosíthatóság érdekében a Közlemény rovatban fel kell tüntetni a
Versenyző következő adatait: NÉV + SZÜLETÉSI ÉV. (Pl. Kiss Anna 1976.) Több Versenyző
nevezési díjának – továbbá a pólók árának – együttes utalására is van lehetőség, ebben az
esetben a Közlemény rovatban egy Versenyző adatait kell feltüntetni, valamint a további
Versenyzők számát (Pl. Kiss Anna 1976 + 10 fő). Több Versenyző együttes utalása, fizetése
esetén a Szervezőnek bármelyelérhetőségén (lásd később) jelezni kell a Versenyzők adatait.
13. A nevezési díj helyszíni nevezés esetében 4000,- Ft. Helyszíni nevezés esetén a nevezési
díjat készpénzben kell befizetni.
14. Nevezési díj visszafizetésére téves utalás esetén (utalás mértéke nem a nevezési díjnak
megfelelő) van lehetőség, melyhez a Szervező kéri a Versenyző értesítését. Amennyiben a
Versenyző a nevezési díjat befizette, azonban bármely körülmény miatt a futóversenyen nem
vesz részt, a nevezési díjat a Szervező nem téríti meg.
A nevezési díj tartalma:
15. A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
Részvétel a futóversenyen, chipes időmérés, egyedi érem minden induló részére, a rajtcélállomásnál a Versenyzők folyamatos tájékoztatása, a futóútvonalak biztosítása (rendőrség,
polgárőrség), egészségügyi ellátás biztosítása(elsősegély-nyújtási lehetőség a frissítőpontokon,
orvosi segítségnyújtás a rajt-célállomásnál), emléklap minden induló részére, frissítőpontokon
víz-,szőlőcukor-vételi lehetőség, célba érkezéskor frissítő (időjárásikörülményektől függően
víz vagy meleg tea), öltözési lehetőség, zuhanyzásilehetőség, nevezési csomag helyszíni
nevezéskor való átvétele, csomagmegőrzés.
Nevezési csomag tartalma:
16. A nevezési csomag tartalmazza többek között az időmérő chipet, a rajtszámot, azon
Versenyzők számára a pólót, akik előnevezéssel egyidejűleg annak díját megfizették, továbbá
a verseny támogatói által felajánlott tárgyakat, ismertetőket.

Letéti díj:
17. A Szervező az időmérő chipek kiadásakor 1 000,- Ft letéti díjat kér a Versenyzőtől, melyet
Versenyző a célba érkezés után a chip leadásával egyidejűleg visszakap. Amennyiben a
Versenyző a chipet a Szervező részére az eredményhirdetésig bezárólag nem tudja
visszajuttatni, a letéti díj visszafizetésére nem jogosult.
A célba érkezés rangsorolása:
A Szervező az alábbi kategóriákban rangsorolja a célba érkezést:
7 km-es távon:
Nyílt női kategória (legjobb idő)
Női kategória korosztályra bontva:
35 év alatti
36 – 50 év között
51 év és az feletti
Nyílt férfi kategória (legjobb idő)
Férfi kategória korosztályra bontva:
35 év alatti
36 – 50 év között
51 év és az feletti
21 km-es távon:
Nyílt női kategória (legjobb idő)
Női kategória korosztályra bontva:
18 év alatti
19 – 40 év között
41 év és az feletti
Nyílt férfi kategória (legjobb idő)
Férfi kategória korosztályra bontva:
18 év alatti
19 – 40 év között
41 év és az feletti
A Szervező a kategóriákban az 1-3. helyezést ajándékcsomaggal és oklevéllel díjazza (kivéve
legfiatalabb versenyző kategória).
A Szervezők a kategóriák változtatására a nevezések beérkezésére tekintettel a jogot
fenntartják. A Szervező az esetleges változtatásról a versenytáv indítása előtt a helyszínen
tájékoztatja a Versenyzőket.
Egyéb szolgáltatások:
18. A Szervező egyedi pólót készíttet, melyet a helyszínen lehet megvásárolni. A póló díját
melyet a nevezési díj nem tartalmaz. A póló megvásárlása nem kötelező.

19. A Szervező étkezési lehetőséget biztosít a Versenyzők és a helyszínre látogatók számára.
Az étkezési lehetőséget térítés ellenében lehet igénybe venni a célba érkezés után.
A verseny napja:
20. A futóverseny napjának főbb eseményeit a Szervező az alábbi időpontokra hirdeti meg:
8.00 óra: Helyszíni nevezéskezdete (Helyszín: Kaposmérő, szabadidőpark, aszfaltos pálya;
Rákóczi utca és Hunyadi utca kereszteződésében)
9.45 óra: 21 km versenyszámra zárul a nevezés
9.45 óra: Közös bemelegítés
10.00 óra: 21 km-es versenytávindítása a kaposmérői szabadidőparkból
10.15 óra: 7 km versenyszámra zárul anevezés
10.30 óra: 7 km-es versenytávindítása a kaposmérői szabadidőparkból
10.45 óra: Gyerekeknek futás indítása a kaposmérői sportpályán.
12.00 órától Étkezési lehetőség
13.00 órától: Eredményhirdetés
Útvonal:
21. Szervező a 7 km és a 21 km versenytávokra kétféle útvonalat jelöl ki és tesz közzé. A
végleges útvonalat az időjárási körülmények függvényében választja ki és a futóverseny
hetében teszi közzé.
22. Az útvonalakat a Szervező tájékozódást segítő táblákkal látja el (irányjelzés, megtett km).
Az útvonal forgalommal ellátott szakaszain, kereszteződéseiben való biztonságos és zavartalan
áthaladást rendőrök és polgárőrök biztosítják.
23. A 21 km versenytávra kijelölt egyik útvonal vasúti átjárót szintben keresztez. Amennyiben
a Versenyző tovább haladását a vasúti pálya ideiglenes lezárása esetlegesen megzavarja,
lelassítja, az időveszteséget a Szervező rajtszámmal együtt felvezeti, nyilvántartja, azt célba
érkezéskor kompenzálja.
24. A Szervező 4-5 kilométerenként frissítőpontokat helyez el, ahol a Versenyzőnek lehetősége
lesz frissítőt (víz, szőlőcukor, banán, alma, stb.) magához venni.
25. A frissítőpontokon tartózkodó Segítők alap egészségügyi ellátást biztosítanak, komolyabb
sérülés esetén azonnal értesítik a Szervezőt, aki a rajt-célállomásnál tartózkodó orvossal
felveszi a kapcsolatot.
26. Az időmérő chip a rajt- és a célvonal áthaladását jelzi. A Versenyzők útvonalon való végig
haladását a Szervező több helyen ellenőrzi.
27. A Szervező a Versenyzők előtt kerékpáros felvezetést biztosít, az utolsóként elhaladó
Versenyző után gépjárművel ellenőrzi az útvonalat.
Versenyinformációk közzététele, kapcsolattartás:
28. A
futóversennyel
kapcsolatos
információkat
a
Szervező
a https://www.facebook.com/MeroMaraton oldalon és a www.kaposmero.hu oldalon teszi
közzé. Bármely máshol megjelenő információért a Szervező nem vállal felelősséget.
29. A Szervező fenti oldalakon jelenteti meg a futóversenyen készült fényképeket. Amennyiben

a Versenyző a róla készült fotókat nem szeretné közzé tetetni, a Versenyző erre irányuló
kifejezett írásos jelzésével forduljon a Szervező felé, melyben megjelöli rajtszámát is.
30. A Szervezővel való kapcsolattartás lehetőségei: 0682/577-410 telefonszámon (H-CS: 7.3016.00,
P:
7.30-13.30) meromaraton@gmail.com email
címre
való
üzenet
küldésével; https://www.facebook.com/MeroMaraton oldalon üzenet küldésével; 0682/477001 számra fax küldésével, személyesen (kaposmérői hivatal épülete, Kaposmérő, Hunyadi
utca 13.).
Egyéb információk:
31. Egy nevező egy táv futására jelentkezhet.
32.
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33. A Szervező a Versenyzőt a futóversenyből kizárja, ha a nevezési lapot nem a valóságnak
megfelelően tölti ki (pl. születési idő), a rajtszámot összehajtja, letakarja, nem a póló elejére
tűzi, a chipet nem rendeltetésszerűen használja a verseny ideje alatt, futótársával szemben
sportszerűtlen magatartást tanúsít (szándékos lökdösés, gáncsolás, stb.).
34. A Hunyadi utca 13. számtól déli irányban az utcát a Szervező a nevezés megkezdésétől a
célba érkezésig a forgalom elől elzárja, a helyszín személygépkocsival történő megközelítésére
és a gépjármű parkolására a Szervező az alábbi helyszíneket javasolja: Faluház előtti terület
(Rákóczi utca 41/a.), élelmiszer bolt előtti parkolóhelyek (Rákóczi utca 41.).
35. A verseny időtartamára (előnevezések megkezdésétől az eredményhirdetésig) jelen
Szabályzatot mind a Szervező, mind a Versenyző köteles magára kötelező érvényűnek
tekinteni, függetlenül attól, hogy a Versenyző a nevezési lapot saját aláírásával ellátta-e vagy
sem (elektronikus nevezési lap és papír alapú nevezési lap esetén egyaránt).
36. A Szervező fenntartja az útvonal-, program,- időpont változtatás jogát!
Kelt: Kaposmérő, 2019. január 08.

