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VII. Szentlőrinc-Királyegyháza Jótékonysági Futóverseny

VERSENYKIÍRÁS
A verseny főszervezője:
Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
A verseny társszervezői:
Királyegyháza Községi Önkormányzat
Szentlőrinc Város Önkormányzat
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
A verseny szakmai támogatói:
PSN Zrt.
Kör-idő
Időpont: 2022. szeptember 16.
Versenyközpont: Királyegyházi Cementgyár parkoló (7953 Királyegyháza, Cement
u. 1.)
I.

VERSENYSZÁMOK
1. Királyegyházai-kör: 3 kilométer

Útvonal: LAFARGE parkoló – Királyegyháza település tábla – LAFARGE parkoló.
(A teljes szakaszon a kerékpárúton zajlik a futás.)
2. Szentlőrinci-kör: 4,2 kilométer
Útvonal: Szentlőrinci Általános Iskola – Március 15. tér – Eszterházy út – Nefelejts
utca – Kodolányi út - Deák Ferenc utca - Hunyadi János utca - Szentlőrinci vasúti
átkelő - Királyegyházi út - Királyegyházi Cementgyár parkoló.
(Az útvonal vasúti átkelőn halad át, a futás fél távon kerékpárúton zajlik.)
3. LAFARGE-kör: 11 kilométer
Útvonal: LAFARGE parkoló – királyegyházi kerékpárút – LAFARGE magán út –
Tarcsapuszta – Szentlőrinc település tábla (félig kerékpárúton) – Szentlőrinc, Pécsi
utca – Szentlőrinc, Deák Ferenc utca – Szentlőrinc, Hunyadi János utca –
Királyegyháza felé vezető kerékpárút – LAFARGE parkoló.
(Az útvonal több ponton is vasúti átkelőn halad át.)
II.

NEVEZÉS

A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat, ha vállalja a versenykiírásban
szereplő feltételeket, és betartja a KRESZ általános szabályait. A regisztrációs
felületen található felelősségvállalási nyilatkozatok kitöltése kötelező és 18 év alatti
személy nevezéséhez írásbeli szülői vagy gondviselői hozzájárulás szükséges. A
nyilatkozatokat a rajtszámok átvételekor a szervezőknek kell leadni.

A futóversenyekre korhatár nélkül bárki nevezhet, de a 11 km-es távot hosszára és a
fokozott terhelésre való tekintettel csak gyakorlott, napi edzésben levő futóknak
ajánljuk.
A verseny főszervezője a LAFARGE Cement Magyarország Kft. közreműködésével
online regisztrációs lehetőséget biztosít. A nevezés és az online előnevezés során a
szükséges személyes adatok kezelése közösen történik a főszervező és a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. részéről, azzal, hogy az adatok a renadezésben
közreműködő szervezetek részére adatfeldolgozás céljából továbbításra kerülhetnek.
Az esemény az Ötpróba program pontgyűjtő állomása is egyben! Aki a
rendezvényen regisztrált Ötpróbázóként vesz részt, a teljesített távtól függően
pontokkal gazdagodik - ezeket pedig idővel garantált jutalmakra válthatja be. Fontos,
hogy a nevezéskor ne felejtsd el megadni az Ötpróba-azonosítószámodat, csak
ebben az esetben tudják a szervezők igazolni a teljesítésedet. Ha még nem vagy
Ötpróbázó, de szeretnél azzá válni és már ez az eseményen megkezdenéd a
pontgyűjtést, itt tudsz regisztrálni rá: https://otprobaparizsba.hu
1. Online előnevezés
www.futas.lafarge.hu
Online előnevezni 2022. szeptember 9., 23.59-ig lehetséges.
Az online regisztráció esetén kérjük a megfelelő versenytávot kiválasztani és a
versenyző
pontos adatait megadni.
2. Helyszíni nevezés:
A verseny napján a helyszínen is biztosítunk lehetőséget nevezésre:
● 3 km-es táv: 12.00 – 13.15 óra között a Királyegyházi Cementgyár
parkolójában
● 4,2 km-es táv: 12.45 – 13.30 óra között a Szentlőrinci Általános Iskolában
● 11 km-es táv: 17.00 – 17.45 óra között a Királyegyházi Cementgyár
parkolójában
3. Helyszíni regisztráció
A rajtcsomagok átvétele minden nevezőnek a versenyközpontban, a nevezési
idősávokban lehetséges.
A regisztráció minimum 500,-Ft helyszíni regisztrációs díj fizetéséhez kötött a
18 éven felüli résztvevők számára.
A verseny szervezői a regisztráció során befolyt összeggel részt vevő iskolák
sporteszköz vásárlását támogatják.
III.

RAJT ÉS EREDMÉNYHIRDETÉSI IDŐPONTOK

3 km-es táv
● Rajt:
● Tervezett eredményhirdetés:

13.45, Királyegyházi Cementgyár
15.30

4,2 km-es táv
● Rajt:
● Tervezett eredményhirdetés:

14.00, Szentlőrinci Általános Iskola
15.30

11 km-es táv
● Rajt:
● Tervezett eredményhirdetés:

18.00, Királyegyházi Cementgyár
19.45

IV.

RAJTCSOMAG, DÍJAZÁS

Valamennyi induló a rajtcsomag részeként egy re-poharat kap, amit a
frissítőpontokon és más hasonló jellegű eseményeken tudnak használni. Továbbá a
Márka Üdítőgyártó jóvoltából egy üdítőitalt.
Az egyes távokat teljesítők a célkapun áthaladva a LAFARGE által készített beton
befutóérmet vihetik még haza, mint garantált nyeremény.
3 és 4,2 km-es táv
Az első három helyezett érem- és tárgyjutalomban részesül, az alábbi korcsoportok
és nem
szerint:
● 1-4. osztály lány és fiú
● 5-8. osztály lány és fiú
● középiskola / gimnázium női és férfi.
11 km-es táv
Az első három felnőtt női és felnőtt férfi helyezett érem- és tárgyjutalomban részesül.
A szervezők különdíjat hirdetnek az alábbi kategóriákban:
„A legfiatalabb versenyző”
„A legidősebb versenyző”
Egy versenyző csak egy kategóriában lehet díjazott!
A Szervező a nyereményekkel kapcsolatos személyi jövedelemadó és társasági adó
fizetési kötelezettségnek eleget tesz.
A regisztrált résztvevők a futóversenyen való részvétellel egyidejűleg hozzájárulnak
ahhoz, hogy nevük és megadott címük nyilvánosságra kerüljön a Szervezők által
készített, publikált online és nyomtatott kiadványokban.
V.

SZOLGÁLTATÁSOK

A verseny útvonala - ahol csak lehet - a Szentlőrinc-Királyegyháza és
Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárúton zajlik. Szentlőrinc városában nyitott
kerékpársávon zajlik a verseny.
A távokon az időmérés chippel történik.

Mindegyik táv esetén polgárőrök, önkéntes tűzoltók és egyéb önkéntesek
segítségével biztosítjuk a helyszínt.
A verseny rendezői a Királyegyházi Cementgyár parkolójában állandó egészségügyi
felügyeletet biztosítanak a résztvevők számára.
A Királyegyházi Cementgyár parkolójában a rendezvény ideje alatt egy frissítő
állomás lesz, ahol vízautomata áll a résztvevők rendelkezésére. A 11 km-es távon
egy frissítő állomás kerül kialakításra, ahol vizet vehetnek magukhoz a versenyzők.
A Királyegyházi Cementgyár parkolójában mosdó található.
A verseny helyszínén és annak közvetlen környezetében, bármilyen kereskedelmiés reklámtevékenység csak a főszervező és a helyszínt biztosító LAFARGE előzetes
engedélyével végezhető.
A rendező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést
bármikor lezárja. A rendező egyben fenntartja az útvonal-, program- és időpont
változtatás jogát is.
Kapcsolattartók:
Királyegyháza Község Önkormányzata és a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány részéről
Szabó Zsófia
Tel: +36 20 327 0054
E-mail: zsofka792@gmail.com
Szentlőrinc Város Önkormányzat részéről
Kovács Krisztina
Tel: +36 30 287 1715
E-mail: kovacs.krisztina@szentlorinc.hu
LAFARGE Cement Magyarország Kft. részéről
Turbéki Judit
Tel: + 36 30 541 4034
E-mail: judit.turbeki@lafarge.com

