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I.

IDŐPONT/HELYSZÍN

A verseny időpontja: 2019. augusztus 10., szombat
A rajt és a cél helyszíne, versenyközpont: Magyarkanizsa, Tisza-parti strand
A versenyközpont nyitvatartása: 2019. augusztus 10. 10:00-21:30
Helyszíni nevezés, és a rajtcsomagok átvétele 10:00-tól.
A nevezés és az rajtcsomagok átvétele 13:20-kor zárul az úszó számokban, valamint 17:00-kor a futó
számokban (részletes leírás az adott versenyszámnál).

II.

SZERVEZETT UTAZÁS ÉS SZÁLLÁS

II.1 Autóbusz
Belgrád (1100 din) - Újvidék (800 din)
(futók és úszók számára egyaránt!!!!!!)

- Kúla – (600din) - Magyarkanizsa útvonalon

A jelentkezők számának megfelelő méretű autóbuszt indítunk, ezért kérjük, hogy az utiköltséget a
325-9500600015279-94 számlaszámra legkésőbb július 30-ig befizetni az „AK PARTIZAN
KANJIZA“ számára. A rendeltetés mezőbe az "utiköltség" kifejezést, a hivatkozási szám mezőbe pedig
a rajtszámot beírni (valamint egy emaillel jelezni a kanjiza.festival@gmail.com címen).
Az ezután és az indulás helyszínén történő jelentkezések számára nem tudjuk szavatolni, hogy az
autóbuszon lesz számukra hely. (próba-szerencse)
(A lista tovább bővülhet a verseny napjáig. Szervezési igény esetén kérjük jelentkezzenek a
kanjiza.festival@gmail.com email címen)

II.2 Szállás
1-2-3 ágyas kellemes hangulatú szobákban, közel a rendezvény helyszínéhez, reggelivel, vagy
anélkül.
A részletekről érdeklődjön emailben az ivett@kanjiza.rs címen, vagy a +381 64 806 22 48 -as
telefonoszámon Bodnár Ivettnél

III.

SZERVEZÉS

Magyarkanizsa község kiemelt jelentőségű rendezvénye
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Társ-szervezők:









"Partizán" Atlétikai Klub
Magyarkanizsai természetjárók egyesülete
"Magyarkanizsa" úszóklub
Magyarkanizsa Község Sportszövetsége
"Testvériség" Sporthorgász Egyesület
Vöröskereszt helyi szervezete
ARK "Magyarkanizsai maratonfutók"
Testnevelő tanárok, önkéntesek

IV.

VERSENYSZÁMOK / TÁVOK

IV.1 Úszás
25m - medencében, óvodások futama
200m - 0-9 éves korig
570m - 10-11 éves korig
3.000m
7.500m
Csapatverseny: a csapathoz tartozást nevezéskor a "klub" mezőbe beírt információ biztosítja. A csapat
akkor számít teljesnek (és akkor tud részt venni a csapatversenyben), ha a 3km-es futamon legalább 4
tagja, a 7,5km-en pedig legalább 2 tagja vesz részt. Ha a csapat több tagú mint 4+2, akkor a legjobb 4
és 2 eredményt számítjuk be az eredménybe. Ha a csapattagok száma nem éri el a 4+2-t, akkor nem
vesz részt a csapatversenyben, de megjelenítjük a csapat-tagságot az egyéni eredmények között. A
csapattagok között legalább egy női versenyzőnek kell lennie, aki bármely távon rajthoz állhat.

IV.2 Futás
200m - a strand homokjában, óvodások futama
900m - 0-9 éves korig
1.400m - 10-11 éves korig
2.600m - 12-13 éves korig
3.500m - 14-15 éves korig
10.000m – az AIMS/IAAF által hitelesítve
Félmaraton - 21.097,5m – az AIMS/IAAF által hitelesítve
Váltó, nemtől és kortól függetlenül. A váltóbot cseréje a „Firenze“ háztömb előtt történik. A váltót
legkevesebb 2, legtöbb 6 tag alkothatja. Tetszőleges kombinációban lehet lefutni, lehet körönként,
vagy töb kör után váltani. Például: 1+2+3+1 kör, vagy 2 tag minden körben válthatja egymást, vagy
hárman két kört futnak…. vagy hatan egy-egyet. A lehetőségek száma végtelen, a lényeg, hogy a
váltóbot hat kört tegyen meg, és csak rajtszámot viselő (benevezett) versenyző (váltó tag) viheti
magával.
Csapatverseny: a csapathoz tartozást nevezéskor a "klub" mezőbe beírt információ biztosítja. A csapat
akkor számít teljesnek (és akkor tud részt venni a csapatversenyben), ha a 10km-es futamon legalább
4 tagja, a félmaratonon pedig legalább 2 tagja vesz részt. Ha a csapat több tagú mint 4+2, akkor a
legjobb 4 és 2 eredményt számítjuk be az eredménybe. Ha a csapattagok száma nem éri el a 4+2-t,
3

akkor nem vesz részt a csapatversenyben, de megjelenítjük a csapat-tagságot az egyéni eredmények
között. A csapattagok között legalább egy női versenyzőnek kell lennie, aki bármely távon rajthoz
állhat.

IV.3 Magyarkanizsai speciális aquatlon
A versenyszám nem a hagyományos aquatlon menete szerint zajlik. Az erre a számra nevező
versenyzők mindegyike teljes jogúan részt vesz az úszás és futás versenyszámokban, és azok
díjazásában is (olyan, mintha külön-külön mindkettőre benevezett volna, dobogóra is állhatnak
mindkét számban, abszolút és korcsoportos kategóriában is). A két futam összesített időeredménye
adja a végső sorrendet és a helyezéseket. Az úszás és a futás között pihenő van, mivel az aquatlon
futamai közösek a hagyományos úszás és futás futamaival.

KANjIZsA XL - 3.000m úszás + 10.000m futás
KANjIZsA XXL - 7.500m úszás + 21.097,5m futás

V.

NEVEZÉSI DÍJ / HATÁRIDŐK / RAJTCSOMAG TARTALMA

Az óvodás úszás (25m) és az óvodás futás (200m) kivételével minden távon részvételi díjat kell fizetni.
Javasolt az online előnevezés.
A befizetéseket nem áll módunkban visszatéríteni. Aki nem tud részt venni a versenyen, viszont
befizette a részvételi díjat:



Minden olyan részvevő, aki nem veszi át a rajtcsomagját, a pólót postán megkapja, vagy
A nevezés átruházható, amelyről emailben kell értesíteni a szervezőt (a csomagot anélkül
nem adjuk át)

V.1. Óvodás futamok
A részvétel ingyenes, nincs előnevezés. A listára a helyszínen, a futam előtt kell felíratkozni. Minden
célbaérkező nyakába emlékérmét akasztunk. A gyerekekkel tarthatnak a szülők is, feltéve ha ezzel
nem akadályozzák a többi gyerek mozgását. Nyugodtan futhatnak mezítláb is. Külön díjazás ezen a
futamon nincs.

V.2. Iskolás, rövid távok
Sportág

Táv

Korosztály Előnevezés

Nevezédi
Komplett előnevezés
díj a
rajtcsomagja
határidőig

Úszás

200m

0-9

https://trka.rs/event/135/

200din

-Kerámia befutóérem
-Biztosítás

300din

-Kerámia befutóérem Serleg

Úszás

570m

10-11

https://trka.rs/event/135/

200din

-Kerámia befutóérem
-Biztosítás

300din

-Kerámia befutóérem Serleg

Nevezési díj a A csomag tartalma
Díjazás
helyszínen
helyszíni nevezéskor
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https://trka.rs/event/135/

200din

-Kerámia befutóérem
-Biztosítás
300din
-Névvel ellátott rajtszám

-Kerámia befutóérem Serleg

1.400m 10-11

https://trka.rs/event/135/

200din

-Kerámia befutóérem
-Biztosítás
300din
-Névvel ellátott rajtszám

-Kerámia befutóérem Serleg

Futás

2.600m 12-13

https://trka.rs/event/135/

200din

-Kerámia befutóérem
-Biztosítás
300din
-Névvel ellátott rajtszám

-Kerámia befutóérem Serleg

Futás

3.500m 14-15

https://trka.rs/event/135/

200din

-Kerámia befutóérem
-Biztosítás
300din
-Névvel ellátott rajtszám

-Kerámia befutóérem Serleg

Futás

900m

Futás

0-9

V.3. Fő távok

Sportág Táv

Korosztály
Korcsoportok Előnevezés
száma

Nevezési
Komplett előnevezés
befizetve
2019.07.30- rajtcsomagja
ig

3km

1.000din

-Az alkalmora tervezett,
öntvény befutóérem
Serleg
+++
-Ebéd

1.000din

-Az alkalmora tervezett,
öntvény befutóérem
-Az alkalomra tervezett
1.000din
futópóló
-Ebéd
-Biztosítás

-Az alkalmora tervezett,
öntvény befutóérem
Serleg
+++
-Ebéd

1.000din

-Az alkalmora tervezett,
öntvény befutóérem
-Az alkalomra tervezett
futópóló
1.000din
- Vacsora
-Biztosítás
-Névvel ellátott rajtszám

-Az alkalmora tervezett,
öntvény befutóérem
Serleg
+++
- Vacsora

https://trka.rs/event/135/

1.000din

-Az alkalmora tervezett,
öntvény befutóérem
-Az alkalomra tervezett
futópóló
1.000din
- Vacsora
-Biztosítás
-Névvel ellátott rajtszám

-Az alkalmora tervezett,
öntvény befutóérem
Serleg
+++
- Vacsora

https://trka.rs/event/135/

200din/tag

-Kerámia befutóérem
-Biztosítás
300din/tag -Kerámia befutóérem
-Névvel ellátott rajtszám

https://trka.rs/event/135/

17

0-99
Úszás

7,5km

https://trka.rs/event/135/

17

0-99
Futás

10km

https://trka.rs/event/135/

14

0-99
Futás

21,1km
10

Futás

(2-6) *
3,5km
váltó

Díjazás

-Az alkalmora tervezett,
öntvény befutóérem
-Az alkalomra tervezett
1.000din
futópóló
-Ebéd
-Biztosítás

0-99
Úszás

Nevezési
A csomag tartalma
díj a
helyszíni nevezéskor
helyszínen

0-99
11

Serleg

1. Aquatlon

Sportág Táv

Korosztály
Korcsoportok Előnevezés
száma

Nevezédi
díjat
Komplett előnevezés
befizetve
rajtcsomagja
2019.07.30ig

Nevezési
A csomag tartalma
díj a
helyszíni nevezéskor
helyszínen
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Díjazás

0-99
Aquatlon

XL

https://trka.rs/event/135/

1.000din

14

0-99
Aquatlon XXL

https://trka.rs/event/135/

1.000din

10

-Az alkalmora
tervezett, öntvény
befutóérem
-Az alkalomra tervezett
futópóló
1.000din
-Vacsora
-Biztosítás
-Névvel ellátott
rajtszám
-Az alkalmora
tervezett, öntvény
befutóérem
-Az alkalomra tervezett
futópóló
1.000din
-Vacsora
-Biztosítás
-Névvel ellátott
rajtszám

-Az alkalmora
tervezett, öntvény
befutóérem

Serleg
+++

-Vacsora

-Az alkalmora
tervezett, öntvény
befutóérem

Serleg
+++

-Vacsora

Minden versenyző számára elérhető:
Frissítés a verseny ideje alatt és célbaéréskor
Chippel ellátott rajtszám
Biztosított útvonal
Orvos, elsősegély
Képgaléria
Online eredmények
Letölthető és nyomtatható oklevél

A rajtcsomaghoz a versenyirodában a következő módon lehet hozzájutni:
1. Ha nincs TELJES online nevezése: kitölti a nevezési űrlapot és kifizeti a pénztárnál a nevezési díjat,
majd miután bevitték az adatait, átveszi a rajtcsomagot (ha a rendelkezésre álló rajtszámoik
elfogynak, a nevezést bezárjuk).
2. Ha van TELJES online nevezése: átveszi az előre elkészített rajtcsomagot várakozás nélkül
Külföldi nevezők, akik nem tudnak PayPal-on fizetni, jelentkezzenek a kanjiza.festival@gmail.com
email címen, hogy egyeztethessünk.
A nevezési díj befizethető átutalással, nemzetközi átutalással PayPal-on, és a helyszíni nevezéskor
kizárólag készpénzben, amiről elismervényt állítunk ki.

AZ ELŐNEVEZÉS CSAK AKKOR TEKINTHETŐ TELJESNEK, HA A
BEFIZETÉS 2019. JÚLIUS 30-IG MEGTÖRTÉNIK!!!!
AZ EZUTÁN TÖRTÉNT BEFIZETÉSEK MÁR NEM SZÁMÍTANAK TELJES
ONLINE ELŐNEVEZÉSNEK, HANEM A HELYSZÍNI NEVEZÉS SZABÁLYAI
ÉRVÉNYESEK RÁ!!!
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VI.

A NEVEZÉS MENETE

VI.1. Online előnevezés
A https://trka.rs/event/135/ portálon. Aki első alkalommal használja a portált, felhasználói fiókot kell
létrehoznia (regisztráció) mielőtt nevezni tudna a versenyre. A regisztráció ingyenes, egy érvényes email címre van szükség, amelyre ezután megérkeznek a belépési adatok, majd a versennyel
kapcsolatos értesítések, és a futam után azonnal a versenyző saját időeredménye és helyezése is.
Az online nevezésre július 29-én este 23:59 óráig van lehetőség. Ezután már csak a helyszínen tudnak
benevezni, a helyszíni nevezés feltételei szerint (további információ a helyszíni nevezés leírásánál)
A fizetési adatokat is itt közöljük.
A komplett (befizetett) nevezés átruházható egészen a rajtig, személyesen, vagy emailben.
Külföldi versenyzők, akik nen tudnak PayPal-on fizetni, jelentkezzenek a kanjiza.festival@gmail.com
címen, hogy egyeztetni tudjunk.
Nevezéskor a személyi számot is meg kell adni, hogy meg tudjuk kötni a biztosítást!!!!!!!!!!

VI.2. Előnevezés és befizetés személyesen
Magyarkanizsán, a Piac tér 11. sz. alatt július 30-ig, munkanapokon 9-12 óráig. Az irodában nevezőkre
is az ismertetett fizetési határidők vonatkoznak. Az irodában történő befizetésekről elismervényt
adunk.

VI.3. Helyszíni nevezés a verseny napján
A verseny napján a versenyközpontban, nevezési űrlap kitöltésével és a részvételi díj befizetésével
történik. Amennyiben megoldható, kérjük kerüljék ezt a lehetőséget, mert a meghirdetett zárási
időpontban a nevezéseket lezárjuk, hogy a futam késés nélkül tudjon rajtolni.
A helyszíni nevezéskor a rajtszámok korlátozott számban állnak rendelkezésre!!!!!!!

VII.
10:00
13:00
13:25
13:30
13:30
14:15
14:20
14:45
17:00
17:15

PROGRAM

A helyszíni nevezés és a rajtcsomagok átvételének kezdete
Az úszás helyszíni nevezésének és a rajtcsomagok átvételének zárása
Indulás gyalog, vezetővel a rövidebb úszótávok (200m, 570m) rajtjához
Az óvodás úszás rajtja a medencében
Indulás autóbusszal a 7.500 méteres táv rajtjához
A 7.500 méteres táv rajtja
Indulás autóbusszal a 3.000 méteres táv rajtjához
A 3.000 méteres táv rajtja
A futás helyszíni nevezésének és a rajtcsomagok átvételének zárása
Az óvodások futóversenye a strandon
7

17:30
17:45
18:00
21:00

A rövidebb futótávok (900m, 1400m, 2600m, 3500m) rajtja
Az úszóverseny pályazárása
A félmaraton, a 10km és a váltó rajtja
A futóverseny pályazárása

21:00 - ….. BULIIIIIIII

VIII.

ÚTVONALAK

VIII.1. ÚSZÁS
25m: A Tisza-parti medencében
200m: A Tiszában, az úszóklub mólójáról a strandig
570m: A Tiszában, a cserkésztelep mólójáról a strandig
3.000m: A Tiszában, az "Y" útelágazástól a strandig
7.500m: A Tiszában, a martonosi strand mólójáról a magyarkanizsai strandig
Az úszókat elegendő csónak és vizimentő követi végig a verseny alatt. Az indulás mólókról és
homokzsákokról történik. Amennyiben az indulók száma megköveteli, több csoportban indítjuk a
versenyzőket.

VIII.2. FUTÁS:
200m: A strand homokjában
900m: strand - "Firenze" háztömb - strand (oda-vissza)
1.400m: strand - "Gyöngyszemeink" óvoda - strand (oda-vissza)
2.600m: strand - "Göngyszemeink" óvoda - Egészségház - Balkan vendéglő - nagytemplom "Gyöngyszemeink" óvoda - strand (kör)
3.500m: strand - "Göngyszemeink" óvoda - Egészségház - Széles utca - Horvát utca - Balkan vendéglő
- nagytemplom - "Gyöngyszemeink" óvoda - strand (kör)
10.000m: strand - ("Firenze" háztömb - Art hotel - nagytemplom - Gesztenye fasor - Arany János utca
- középiskola - Széles utca - egészségház - Helyi közösség - "Firenze" háztömb) *3kör - strand
Félmaraton: strand - ("Firenze" háztömb - Art hotel - Fő utca - Gesztenye fasor - Lukoil benzinkút Széles utca - egészségház - Helyi közösség - "Firenze" háztömb) *6kör – strand
Az aszfaltozott utcai pálya a verseny ideje alatt a forgalomtól teljesen elzárt, elegendő rendőri és
szervezői felügyelettel, sűrűn kihelyezett frissítőpontokkal, orvossal, elsősegéllyel, pályabírákkal,
szurkolókkal, hőség esetén locsolással.
Váltó: A félmaraton útvonalával megyegyező pálya. A váltóbot cseréje a „Firenze“ háztömb előtt
történik. A váltót legkevesebb 2, legtöbb 6 tag alkothatja. Tetszőleges kombinációban lehet lefutni,
lehet körönként, vagy töb kör után váltani. Például: 1+2+3+1 kör, vagy 2 tag minden körben válthatja
egymást, vagy hárman két kört futnak…. vagy hatan egy-egyet. A lehetőségek száma végtelen, a
lényeg, hogy a váltóbot hat kört tegyen meg, és csak rajtszámot viselő (benevezett) versenyző (váltó
tag) viheti magával.
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IX.

FRISSÍTŐ PONTOK

CÉLFRISSÍTÉS: a futás és úszás minden távján rendelkezésre áll ivóvíz, gyümölcs és egyéb nassolnivaló
formájában.
ÚSZÁS: a 7.500 méteres távon 4.000 méternél csónakból lehet ivóvizet, gyümölcsöt és frissítőt venni.
FUTÁS: a 10.000 méteres és a félmaratoni távon 1,5 kilométerenként áll ivóvíz és gyümölcs a
versenyzők rendelkezésére.
Egyéni frissítés elhelyezésére nincs lehetőség.
EBÉD/VACSORA: A verseny színhelyén, célbaérés után az eredményhirdetéssel egy időben ebédet,
illetve vacsorát szolgálunk fel minden részvevőnek, akinek a rajtcsomagja ételjegyet tartalmaz. A
helyszínen igénybevehetők különböző vendéglátók szolgáltatásai is.

Sporttápszer, táplálékkiegészítők: az XL és XXL versenyszám részvevőinek a maximális regenerálódás
érdekében biztosítunk extra fehérje, szénhidrát és ásványianyag utánpótlást a két versenyszám között,
speciális táplálékkiegészítők formájában.

X.

RAJTSZÁMOK

X.1. ÚSZÁS
A rajtszámot a verseny napján a versenyzők mindkét vállára és jobb lapockájára felfestik a rajtcsomag
átvételekor.
Az úszás időmérésére használt karkötő (chip) is el van látva a rajtszámmal, amit a verseny végén le kell
adni.

X.2. FUTÁS
A chip a rajtszám hátoldalára van ragasztva. A verseny végén nem kell leadni.
A rajtszámot kötelezően elől kell viselni. A komplett előnevezéssel rendelkezők rajtszámára a nevük is
rá lesz nyomtatva.

XI.

IDŐMÉRÉS

XI.1. ÚSZÁS
A 25 méteres táv kivételével minden távon chipes időmérést alklamazunk, a startpisztoly eldördülése
és a céldeszka megérintése közötti időt mérjük.
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A chip egy egyszer használatos karkötő, amelyet felhelyezés után nem lehet eltávolítani, csak a
célbaérés után, amikor azt le kell adni.

XI.1. FUTÁS:
A 200 méteres táv kivételével minden távon chipes időmérést alkalmazunk, melyek a rajtszám
hátoldalára vannak ragasztva (nem kell leadni).
A startpisztoly eldördülése és a célvonalon áthaladás közötti időt mérjük.
A 2.600 és 3.500 méteres távokon összesen egy, a 10.000 méteres és félmaratoni távokon pedig
körönként két ellenőrző pont regisztrálja a versenyzők részidejét, ezzel ellenőrizve a teljes kör
megtételét.
Egyéni chipek használatára nincs lehetőség.

XII.

KORCSOPORTOK

XIII.1. ÚSZÁS
25m - 2012.02.28. után születettek (akik a 2018-2019-es tanévben óvodások voltak)
200m: 9 éves korig
570m: 10-11 év
3000m: (a Szerbiai Távúszó Szövetség szabályzata alapján):
10 éves korig
11-12 év
13-14 év
15-16 év
17-18 év
19-24 év
25-29 év
30-34 év
35-39 év
40-44 év
45-49 év
50-54 év
55-59 év
60-64 év
65-69 év
70-74 év
75 év felett
7500m (a Szerbiai Távúszó Szövetség szabályzata alapján):
10 éves korig
11-12 év
13-14 év
15-16 év
17-18 év
19-24 év
25-29 év
30-34 év
10

35-39 év
40-44 év
45-49 év
50-54 év
55-59 év
60-64 év
65-69 év
70-74 év
75 év felett
Csapatverseny: a nemek megoszlásának arányától és kortól függetlenül, egy kategória.

XIII.2. FUTÁS:
200m: 2012.02.29. után születettek (akik a 2018-2019-es tanévben óvodások voltak)
900m: 9 éves korig
1400m: 10-11 év
2600m: 12-13 év
3500m: 14-15 év
10.000m:
15 éves korig
16-19 év
20-23 év
24-29 év
30-34 év
35-39 év
40-44 év
45-49 év
50-55 év
56-59 év
60-64 év
65-69 év
70 év felett
Félmaraton:
23 éves korig
24-34 év
35-39 év
40-44 év
46-49 év
50-54 év
55-59 év
60-65 év
65-69 év
70 év felett
Váltó:
A nemek megoszlásának arányától és kortól függetlenül, egy kategória.
Csapatverseny:
a nemek megoszlásának arányától és kortól függetlenül, egy kategória..

11

XIII.3. AQUATLON
KANjIZsA XL: nincsenek korcsoportok, csak női és férfi abszolút helyezések.
KANjIZsA XXL: nincsenek korcsoportok, csak női és férfi abszolút helyezések.

XIII.

DÍJAZÁS

XIV.1. Korcsoportonként
Minden távon (kivéve óvodások), minden egyes meghirdetett korcsoportban az első három helyezett
férfi és női versenyző egy erre az alkalomra készített különleges, egyedi kerámiaserleget vehet át (30
cm), amelyről később bővebb tájékoztatást teszünk közzé. (Több mint 370 darabbal készülünk!).

XIV.2. Abszolút győztesek
A 3 és 7,5 km úszás és a 10 és 21km futás férfi és női abszolút első három helyezettjei a támogatók
ajándékaiban részesülnek. Ezeken a távokon az összegyűlt támogatástól függően lehetséges a
pénzdíjak meghirdetése is, amit legkésőbb július 10-ig közzéteszünk.
2019.07.22.
PÉNZDÍJAK:
Futásban, félmaratoni távon minden férfi versenyző között, aki 1:20:00,00-en belül teljesít, valamint
minden női versenyző között, aki 1:35:00,00-en belül teljesít összesen 50.000-50.000 dinárt osztunk
szét. Amennyiben az első három helyezett közül valamelyik a fenti időn túl fut be, akkor az első
három helyezett nyereménye a következőképpen alakul:
1. Hely: időn belül 20.000, időn kívül 10.000
2. Hely: időn belül 15.000, időn kívül 7.500
3. Hely: időn belül 10.000, időn kívül 5.000
Futásban, 10km-es távon, az első helyezett női és az első helyezett férfi versenyző 10.000-10.000
dinár nyereményben részesül.

Úszásban, 7,5km-es távon, az apszolút első helyezett női és férfi versenyző 10.000 – 10.000 dinár
nyereményben részesül.
Úszásban, 3km-es távon, az apszolút első helyezett női és férfi versenyző 6.000-6.000 dinár
nyereményben részesül

XIV.3. Aquatlon, váltófutás
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Az aquatlon mindkét versenyszámának női és férfi első három helyezettjét serleggel és tárgyi
ajándékokkal jutalmazzuk.
A váltófutás első három csapatát serleggel jutalmazzuk (kortól és nemtől függetlenül).

XIV.4. Csapatverseny
A csapatversenyek győzteseinek nyereménye egy magyarkanizsai csapatépítő hétvége 12 fő részére,
melynek pontos dátumát és a programok pontos tartalmát a szervezők és a nyertesek közösen állítják
össze. A létszám a csapat költségén bővíthető.

XIV.5. Különdíjak
Különdíjban részesül a legfiatalabb és legidősebb úszó (a 3 és a 7,5 kilométeres távokon összesítve) és
a legfiatalabb és legidősebb futó (a 10 és a 21,1 kilométeres távokon összesítve) nemtől függetlenül.
Különdíjban részesülnek a legjobb magyarkanizsai úszók a 3 és a 7,5 kilométeres, valamint a legjobb
magyarkanizsai futók a 10 és a 21,1 kilométeres távon (nő-férfi).
Különdíjban részesülnek azok a versenyzők, akik eddig mind a 38 rendezvényen részt vettek.

XIV.

KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEK

A strandon nagyszínpad kerül felállításra. A kategóriák tömkelege miatt a korcsoportok
eredmenyhirdetése célbaérés után folyamatosan zajlk a színpadon, az abszolút gyözteseké pedig a
legvégén.
A rendezvény közben és utána DJ-k és zenekar koncertje teszi még pezsgőbbé a fesztivált.

XV.

EGYÉB

Egy versenyző nem nevezhet két távra ugyanazon sportágon beül (csak egy futásra és egy úszásra
nevezhet).
A szervező fenntartja az útvonal, a programok és az időpont változtatásának jogát és az aktuális
meteorológiai adatok tükrében a szervező egyesület dönthet a sportrendezvény, illetve a futamok
végleges bezárásáról, szüneteltetéséről, vagy elhalasztásáról, valamint fenntartja a jogot, hogy a
versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsen, melyek a továbbiakban a rendező tulajdonát
képezik, és azt felhasználhatja webes felületein, kiadványaiban a rendezvény promóciója céljából.
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