ÓZDI FUTÓNAPOK
A futónapok célja:


A város lakosainak megmozgatása, főleg akiknek az életében eddig kevés szerepet játszott a
sport, ezen belül a futás.



Egy megmérettetés másokkal és persze önmagunkkal szemben.



A megmérettetésen kívül a folyamatos felkészüléssel, rendszeres sporttevékenységre
ösztönzés.



A futónapon közvetlen cél, a Városi Stadion külső futókörén 10 kör teljesítése 45 perc alatt.

Szervezők: Ózdi Városi Televízió, Ózdi Sport- és Élményközpont, Ózdi Teknőc Futó Club
Helyszín: Ózd Városi Stadion (630 m-es futókör)
Időpontok:
2016. június 3. péntek 18.00
2016. július 1. péntek 18.00
2016. augusztus 5. péntek 18.00
Táv: 6300 méter (10 kör a stadion külső futókörén)
Korhatár: 14-100 éves korig
Nevezés:
Nevezési díj nincs, de futónapon való részvétel előnevezéshez kötött (a szervezőbizottság külön
engedélyével korlátozott létszámban a helyszínen is lehet nevezni).
A nevezési lap letölthető vagy online kitölthető a www.ozd.hu oldalon.
Nevezési határidők: minden futónapon történő részvételt külön kell jelezni. Az első futásra 2016.
május 31-ig lehet regisztrálni. A másodikra június 27-ig, a harmadikra pedig augusztus 1-ig.
Helyszíni regisztráció és rajtszám átvétel: június 3-án július 1-jén, augusztus 5-én 17.00 órától.
Regisztráció helye: a helyszínen felállított sátorban.
Rajt: minden alkalommal 18.00 óra.

Díjazás:
A futónapok programsorozat nem verseny. Minden résztvevő, aki 45 perc alatt teljesíti a 10 kört
sorsoláson vesz részt, melyen a kihúzott szerencsés felajánlott pénzdíjat vehet át:


50.000 -Ft 1 női futó



50.000 -Ft 1 férfi futó

Különdíjak:


Támogatók által felajánlott ajándéksorsoláson vesznek részt, akik mindhárom futáson
a szintidőn belül tudták teljesíteni a távot.



Ajándékot kap a programsorozatban a 10 kört leggyorsabban teljesítő férfi és nő.



Ajándékot kap a futónapokon résztvevő és 10 kört (akár szintidőn kívül is) teljesítő
legidősebb sportoló.



Minden futónapon nyeremények vihetők haza, amelyeket véletlenszerűen, rajtszám
alapján sorsolunk.

Sorsolás, eredményhirdetés:
A sorsolás 2016. augusztus 5-én lesz, az utolsó futás teljesítése után, amikor az eredmények
összesítése alapján a szerencse dönti el a díjazottak személyét.
Egyéb tudnivalók:


Akik mindhárom futáson részt vesznek, és szintidőn belül teljesítik a távot, azok a nyerési
esélyeiket megháromszorozzák.



A futóknak a futás alatt rajtszámot kell viselni. A rajtszámot jól látható módon elől kell
elhelyezni.



A szabadidős programsorozaton mindenki saját (szülői) felelősségére vesz részt, az esetleges
balesetekért a rendezők nem tartoznak felelősséggel.



A helyszínen átöltözési lehetőség biztosított, de az öltözőben hagyott tárgyakért a szervezők
felelősséget nem vállalnak.



A programsorozatra történő regisztrációval a résztvevő vállalja, hogy a program
lebonyolításával kapcsolatban a szervezőkkel együttműködik, utasításaikat betartja.



A résztvevőknek be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. A futás alatt (előtte és utána
is) szemetelni tilos.



A rendezvényen a résztvevőkről készült fotókat, filmfelvételeket a rendezők szabadon

felhasználhatják!


Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a szervezők
előzetes engedélyével, előre egyeztetett formában és módon végezhető.

Érdeklődni lehet: alexatoth@gmail.com, sport@ozdisportelmeny.t-online.hu , 48/470-376
Támogatók:
Piramis Kft., Scitec Nutrition Vitamin és Fitness Szaküzlet, Lonax Bt., Csernusné és Vargáné
Optika Fotó Bt., Sri Chinmoy Alapítvány, Lux Optika Bt., MONOPTIKA, Tea Vital, TESCO,
Kamilla gyógyszertár, Ózdi Súlyemelő és Fitness Club, Szabó Zsóka (Hét Völgy Fesztivál
kézműves kategória győztese), Szabó Magdi (Hét Völgy Fesztivál legkreatívabb kiállító díj), Jászok
Kincse Kft., Rió Pizzéria, Monster Beach Ózd, Barna Richárd, Mosoly Fogtechnika, Bútordiszkont
Bolyki Tamás út, Profi Partner 2000 Kft., Bolyok-Box Kft., Kápolnai Műszaki és Bútor Áruház,
Árnyas Gáz-Víz-Fűtés Szaküzlet, Józsa és Társa Fogorvosi Bt., Mild-Com Kft., Pa-Rol Kft., Dr.
Mazura Beáta energiabüfé.hu, Pap István, Lezák Sándor Erdész – egyéni gazdálkodó, Mészáros
Barnabás, Novák Szabina
Eredményes és jó felkészülést kívánunk mindenkinek! ;)

