VERSENYKIÍRÁS
III. Líceum toronyfutó verseny
2019. március 27. szerda 10.00-12.00

Az III. Líceum toronyfutó verseny igazán különleges környezetben, az Eszterházy Károly Egyetem ódon falai között
kerül megrendezésre. A feladat izgalmas kihívás, a lehető legrövidebb idő alatt kell felérni a 44 méter magasan
található panoráma teraszra, összesen 281 lépcsőt leküzdve.
A versenyen részt vehetnek az Eszterházy Károly Egyetem hallgatói, dolgozói és külső érdeklődők is. 18 év alattiak
csak a szülők írásbeli hozzájárulásával indulhatnak.
Nevezés: https://neptun.uni-eszterhazy.hu/UniPoll/Survey.aspx?surveyid=366874212&lng=hu-HU linken.
Nevezési határidő: 2019. 03. 25. Az üres helyek erejéig a helyszínen is lehetőséget biztosítunk a nevezésre.
Nevezési díj: A versenyen való részvétel INGYENES!
Kategóriák:
A versenyen kizárólag egyéni kategóriákban lehet indulni. A korcsoportok:
I. EKE hallgatói kategória (női/férfi)
II. EKE dolgozói felnőtt kategória 18-39 év közöttiek (női/férfi)
III. EKE dolgozói szenior kategória 40 év felettiek (női/férfi)
IV. nyílt kategória (női/férfi)
A korcsoport meghatározásánál a verseny napjáig betöltött életkort kell figyelembe venni.
Időmérés: Sportident rendszerrel történik, minden induló névre szóló időmérő chipet kap, melyet az ujjára húzva visel
a verseny alatt. A versenyző a rajtnál és a célnál az időmérő chip indító- és céldobozhoz történő érintésével indítja
illetve zárja le a versenyidejét.
Rajt:
A versenyzőket futamokba soroljuk és az egyes futamokban versenyzőket 30 mp-es időközönként indítjuk.
A versenyt megelőző napon pontos rajtlista kerül összeállításra a rajtidőkkel együtt, a hivatalos listát a jelentkezettek
által megadott e-mail címekre küldjük ki. A rajt helye a Líceum épületének földszintjén, a hátsó széles főlépcső
mellett lesz. A rajt mellett kialakított regisztrációs helyen minden indulónak le kell jelentkeznie és aláírásával
megerősíteni indulási szándékát.
Futamok:
1. futam: 10.00
2. futam:10:30
3. futam 11:00
4. futam 11.30
Szabályok:
Előzés kizárólag jobb oldalról lehetséges, a megelőzendő futónak jelezni kell hátulról, ha előzés történik.
A lépcsősornál található korlát a futás során használható.
A rajt- és a célvonalnál és az útvonalon a versenybírók felügyelik a szabályok betartását.
Díjazás: Korcsoportonként és nemenként az I-III. helyezett versenyzők III. Líceum toronyfutás kupáját és
ajándékcsomagot kapnak. Nyílt kategóriában a díjazás ajándékcsomag.
Egészségügyi ellátás: A verseny ideje alatt versenyorvosi ügyeletet biztosítunk.
Eredményhirdetés: 11.30-as futam után, kb. 11.45-kor a célhelyen, a toronyteraszon.
Egyebek:
Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes sportcipők csúszhatnak a lépcsőfokokon, ezért nagyobb körültekintéssel
készüljenek a verseny toronyban és kanyarokban található szakaszaira.
A második szinttől a teraszon található célig tartó szakaszt szűkebb haladási szélesség mellett kell megtenni.
A célterületet (toronyterasz) kizárólag a futamok között, a versenybírók engedélyével lehet elhagyni. A futamok ideje
alatt a versenypályán tilos a közlekedés!
A versenyen minden induló saját felelősségére vesz részt, amelyről a verseny napján a chip átvételekor aláírásával
nyilatkozik is.
Információ kérhető: Herpainé dr. Lakó Judittól, a lako.judit@uni-eszterhazy.hu e-mail címen.
Sikeres felkészülést kívánnak a Sporttudományi Intézet versenyrendezői!

