VERSENYKIÍRÁS
3. NEMZETKÖZI NÓGRÁD MARATON
Salgótarján – Lučenec (Losonc)

Időpont, helyszin: 2018. AUGUSZTUS 25 , SALGÓTARJÁN – LUČENEC(LOSONC)
Főszervező: OZ NOVOHRAD
Szervező bizottság elnökei: Mgr. Pavol Baculík, Dániel Zoltán
A verseny igazgatója: Vlastimil Duzbaba

Technikai feltételek
JELENTKEZÉS:
1./ ONLINE JELENTKEZÉSRE 2018. augusztus 20-ig van lehetőség az alábbi linkre
kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1-wL4mncFIRHKrNHuXTMlw3gWBNIbecWXgm54nR1odjs/edit

Szükséges adatok: név, születési dátum, email cím / váltó esetében minden versenyző
adata kitöltése után az emailban megkapott jelentkezési lapot hozzák magukkal a verseny
napján. Ennek alapján a regisztráláskor készpénzben fizethetik ki a kedvezményes résztvételi
díjat / euróban/, mely egyéni versenyző esetében 20 EURÓ, váltó (2- 4 fő) 60 EURÓ
2./ HELYSZÍNI JELENTKEZÉS A VERSENY NAPJÁN
Salgótarján 2018. augusztus 25 . 11:00 órától - 13:30 óráig
HELYSZÍNI JELENTKEZÉS ESETÉN A RÉSZVÉTELI DÍJ 25 EURÓ EGYÉNI, 65
EURÓ VÁLTÓ (2-4 VERSENYZŐ)
A MARATON PROGRAMJA:
11:00 óra közös indulás a losonci autóbusz pályaudvarról Salgótarjánba
11:00– 13:30- helyszíni regisztráció a verseny napján – Salgótarján Fő tér
13:35 – 13:50 – információk a 3. Nemzetközi Nógrád Maratonnal kapcsolatban
14:00 órakor ünnepélyes rajt
14:00 – 17:50 – kulturális műsorok a cél helyszínén – Losonci Városi Napok
18:00– Ünnepélyes eredményhirdetés a főszínpadon

A VERSENY ÚTVONALA:
Salgótarján, Somoskőujfalu, Šiatorská Bukovina, Radzovce, Biskupice, Fiľakovo, Šávol,
Buzitka, Prša, Fiľakovské Kováče, Obec Fiľakovské Kľačany, Lučenec
A váltót 2-4 fő alkohatja.
A váltó első tagja a váltás után végigfuthatja az egész távot, ezáltal hivatalosan egyéni induló
is egyben.
A verseny limitált ideje: 5 ó.
KATEGÓRIÁK:
A Abszolút kategória
B Férfi maraton 18 - 39 éves korig
C Férfi maraton 40 - 49 éves korig
D Férfi maraton 50 - 59 éves korig
E Férfi maraton 60 éves kortól
F Női maraton 39 éves korig
G Női maraton 49 éves korig
H Női maraton 49 éves kortól
I Férfi váltó 3x10 km és 1x12,195 km
J Női váltó 3x10 km és 1x12,195 km
K Vegyes váltó 3x10 km és 1x12,195 km
L Nordicwalking váltó 4x10 km
Díjazás: Az abszolút kategória első három helyezetje / férfi, női/ pénzdíjban részesül / 150,100,- 50,- eur/. A kategóriák első három helyezettje serleget kap.
Frissítő állomások: Megközelítőleg 5 kilométerenként. Az egyénileg hozott frissítőket
a regisztráció során lehet leadni, amit a szervezők

a meghatározott frissítő állomásokra

eljuttatnak.
A RÉSZTVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA: a rajtszámot, az emlékérmet, frissítőket a táv
során, rajthelyre való közös visszaszállítást autóbusszal, egészségügyi szolgáltatást a verseny
során, a beérkezés utáni frissítőt (étel, ital) .
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT: Salgótarján – Somoskőujfalu határállomás (HU)
Somoskőujfalu határállomás – Losonc (SVK)

A maraton eredményét 24 órán belül Losonc város honlapján valamint az esemény
hivatalos honlapján találhatják meg.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:
A maratonra 16 éves kortól lehet jelentkezni, ennél fiatalabbakat csak a szülők jelenthetnek
be. Az online regisztráció feltétele, hogy beleegyezik személyes adatainak feldolgozásába
a 122/2013-as törvény alapján ,mely biztosítja személyes adatainak védelmét.
A maraton verseny az atlétikai szabályok és a versenykiírás szerint zajlik le. Az útvonalon
nem lesz forgalom korlátozás. Rendőri felvezetés és szakképzett önkéntesek segítik a verseny
lebonyolítását.
A versenyzők saját felelőségükre és költségükre vesznek részt a maraton versenyen.
Salgótarján, 2018. május 3.

Vlastimil DUZBABA
riaditeľ pretekov

Mgr. Pavol BACULÍK
organizátor

