Kedves RozéFutó!
Köszönjük az érdeklődésedet a Villányi Rozéfesztivál keretében 2018. július 14. napján első
alkalommal megrendezésre kerülő RozéFutás rendezvényünkre.
A Szervező csapat elfogadta és feldolgozta a regisztrációdat. Az aktuális rajtlistákat a Köridő
oldalon találod meg. Amennyiben OK szerepel a rajtlistában a neved mellett, nevezésed
érvényessé vált.

További információk:
Időpont: 2018. július 14.
Rendezvényközpont:
Távok:
félmaraton:
negyedmaraton:
félmaraton váltó:
-

21,1 km
10,55 km
21,1 km

Rajt: 16:25 perc
Közös bemelegítés: Szatmári Adrival a rajt előtt kb. negyed órával
Lebonyolítás, útvonal:
A Diófás térről indulva kijelölt pályán halad az útvonal, kb. 1-1,5 km-t a városban aszfalton,
ami után az útvonal többi része a Villányi szőlőhegyre vezet fel. A hegy igazi szőlőhegy, ne
számíts másra. A kör utolsó 800 métere ismét a város aszfaltos utcáin halad. Az Oportó utca
végétől (a céltól kb. 600-400 méteren) elképzelhető, hogy találkozunk a RozéMaraton
mezőnyével 200 méteres szakaszon. Itt mindenkit arra kérünk, hogy az úttest jobb oldalán
haladjon!!!! Az utolsó 400 méternél (Baross Gábor utca) pedig az útvonal az úttest
menetirány szerinti jobb oldalán lévő járda lesz. Kizárólag ezen haladjunk!
Egy körön kb 240 méter a szintemelkedés.
A félmaratonon indulók a fenti körből kettőt teljesítenek.
A pálya kijelölése egyértelmű, de figyelmet igényel!
- A városban polgárőrök segítenek a kereszteződéseknél.
- A hegyen a következő jelöléseket kell figyelni: fukszia nyilak a földön, rozé alapon
fekete nyilak a kereszteződéseknél és piros-fehér kordonszalag. Ezen eszközök
segítenek, hogy ne tévedjetek el.
Ne tévedjen el senki! Ha mégis, akkor induljatok dél felé, így kiértek a főútra, ahol
vissza lehet sétálni a Diófás térre.

Szintemelkedés: kb. 240 méter egy körön

Versenyközpont: Villány, Diófás tér (Baross Gábor utca 69. számmal szemben)
(N 45°52'00.699" E 18°27'05.952")
Öltözési és zuhanyzási lehetőség: Villányi labdarúgó pálya
(N 45°52'24.607" E 18°27'32.998)
Csomagmegőrzés, értékmegőrzés NINCS.

Rajtszám átvétel: helyszínen lesz 14 óra és 16 óra között
Helyszíni nevezés: korlátozott létszámban 16 óráig
Nevezés átírása:
- másik futóra a probléma asztalnál 16 óráig (500 Ft)
Frissítés: minden körben:
1. frissítőpont:
kb. 2,2 km
2. frissítőpont:
kb. 5,7 km
3. frissítőpont:
kb. 8,5 km
Amit kínálunk: víz, szőlőcukor, mazsola, rozéfröccs, banán (csak a 2. körben)
Megkérünk minden kedves futót, hogy lehetőleg a frissítőpont közelében dobáljátok el a
műanyagpoharat. Kérjük továbbá, hogy ne nyomjátok össze; nem fogjuk még egyszer
felhasználni, de így könnyebb lesz összeszednünk. Megkönnyítitek a szervezők munkáját
ezzel. Köszönjük!
Szintidő: NINCS
Időmérés: HuTag RFID chippel történik
FIGYELEM
A szervezők kauciót nem szednek a chipekre. A chipeket a célterületen belül vissza kell
adni. A vissza nem adott chipek után a szervező 10.000 Ft-ot számláz ki a futó felé a
rendezvényt követő munkanapon!

Ellenőrzőpont (videófelvételes) a második frissítőponton, plusz a legmeredekebb 100 méter
tetején lesz! Ha ezeken a felvételeken nem szerepelsz, nem állhatsz dobogóra.
Eredményhirdetés: 19 órakor
Díjazás: versenykiírás szerint
Befutóajándék:
Beérkezéskor egy meglepetés emlékérmet, müzlit és egy palack rozét kap.

Tombolanyeremények: az értékes tombolákat az eredményhirdetés után fogjuk kisorsolni.
Csak azon futótársak nyerhetnek, akik a sorsoláskor a helyszínen tartózkodnak. A nyereményt
csak rajtszám bemutatásával lehet átvenni. Meghatalmazottnak nem áll módunkban átadni.
Légy ott személyesen!
Különdíjak: meglepetés lesz
Kiegészítő program:
- Villányi Rozé Fesztivál programjai
(programok ide kattintva elérhetők)
-

XS termékek kóstoltatása

Egyebek:
Esetlegesen dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.
Érkezz időben! - hogy a versenyközpontban és az öltözőknél elkerüld a sorban állásból adódó
idegeskedést, hogy legyen időd találkozni a rég nem látott barátokkal, vagy hogy új
ismerősökre, futótársakra találj.

A változtatás jogát a szervező fenntartja!

További kérdés, információ:
rozefutas@futafold.hu címen vagy
Papp F.-Borbás Adrinál (30-184-29-40)
Az esemény elérhető a weblapunkon (www.rozefutas.hu) és a facebookon is.

Rendezvény főtámogatója:

Villány Város Önkormányzata

Rendezvény támogatói:
Gere & Schubert Pincészet
Polgár Pincészet
Bock Pincészet
Takáts Gyula
Hotel Zsályaliget
Café Frei Pécs
XS Sports
Rent bike Villány
Sipo Patika
FutaPécs SE
Futók Futóbolond
Rendezvény különdíj- és tombolatámogatói:
Zsályaliget Élménypark
Café Frei Pécs
Busóudvar Mohács
Villánykövesdi Polgármester
Mároki Szociális Szövetkezet
Hegyi István őstermelő

Sporttársi üdvözlettel:

RozéFutás Szervező csapata

