


REGIO JÁTÉK Kölyök Körök Ultra Tisza-tó

07.03. Tiszafüred, Morotva biciklis pihenő



RAJT IDŐPONTOK, TÁVOK
10:20-kor rajtoltatjuk az összes korosztályt egyszerre!

Családi futam: 1 kör (kb 600 m)
6-8 évesek: 2 kör

9-11 évesek: 3 kör
12-14 évesek: 4 kör



RAJTCSOMAG FELVÉTEL

A versenyirodában: Budapest, 1134 Tüzér utca 9-11

– 2022. június 29. szerda – 10:00-18:00
– 2022. június 30. csütörtök – 10:00-18:00

A versenyközpontban Tiszafüreden
– 2022. július 1. péntek, 14:00-20:00
- 2022. július 2. szombat 5:30-20:00

- - 2022. július 3. vasárnap 8:00-10:00
FONTOS: A HELYSZÍNI NEVEZÉS ÉS A RAJTCSOMAGOSZTÁS A VERSENY NAPJÁN AZ 

ADOTT FUTAM RAJTJA ELÖTT 20 PERRCIG AD KI CSOMAGOT, KÉRJÜK ÉRKEZZ 
IDŐBEN, MERT EZT KÖVETŐEN NEM ADUNK KI RAJTCSOMAGOT! HELYSZÍNI NEVEZÉS 

CSAK A SZABAD HELYEK FÜGGVÉNYÉBEN LEHETSÉGES!
Kiemelten kérjük, hogy a helyszíni rajtcsomag felvételhez lehetőség szerint csak 

egy szülő érkezzen, ne álljon be az egész család a sorba!
A rajtcsomag felvételének feltétele a szülő által kinyomtatott és kitöltött szülői 

beleegyező nyilatkozat: https://bit.ly/3O93XiF



IDŐMÉRÉS, EREDMÉNYEK

A versenyen a családi futam kivételével időméréssel dolgozunk. Ezen a versenyen a 
chipet a csuklón kell viselni! A chip letéti díjja 1000 ft, amelyet 1 db 1000 ft-os 
bankjegy formájában kérünk! A verseny után az összeg visszajár, a chipet a 

helyszínen a versenyirodában tudjátok leadni! 
Az időeredmények a versenyt követően megtekinthetőek a verseny weboldalán:

https://runtiming.hu/

A dobogósokat az eredményhirdetés előtt pár perccel szólítani fogjuk! A versenyen 
eredményhirdetés történik – Családi futam kivételével -, melyet 11:20 perctől 

szervezünk meg! Díjat kizárólag az eredményhirdetés keretei között adunk át. Kérjük a 
következő generáció sportolóit, hogy személyes jelenlétükkel tiszteljék meg a versenyt 

és versenytársaikat, pontosan jelenjenek meg az eredményhirdetésen. Az 
eredményhirdetést lekéső díjazott gyerekek részére díjat utólag nem adunk át és nem 

postázunk.



DÍJAZÁS

Minden célba érkező gyermek a sorozat REGIO JÁTÉK Kölyök Körök Ultra Tisza-tó 
befutóérmét kapja.

A chipes időméréssel mért kategóriák 1-3. helyezettjei (fiú/lány) a dobogósoknak 
szánt külön érmet, és partnereink által felajánlott ajándékot kapnak.



FRISSÍTÉS

A gyerekek a célban palackozott vizet kapnak.



BIZTONSÁG

Minden futamon felnőtt kísérő futók segítik a gyerekeket, illetve a pályán útvonal 
irányító személyzet található. 

A verseny mentőszolgálat telefonszáma minden rajtszámon megtalálható, akik a 
verseny teljes ideje alatt orvosi felügyeletet biztosítanak. Az orvosi stáb a felnőtt 

célterületnél található.

Kérjük a szülőket, a gyerekek rajtszámának hátuljára írják fel a telefonszámukat, 
ha baj esetén szükség lenne rá!



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A gyerek rajt- és célzóna a felnőtt versenyközponttól elkülönített területen 
található!

A gyerekek célba érkezése után a szülő a célzónán kívül fogadhatja a gyermeket, a 
személyzet a gyerekek segítségére lesz a befutóérem és a frissítő átvételekor!



JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!


