27. COOP – MÁJUSFA FUTÁS
2018. április 17.(Esőnap:19.)

FIGYELEM!
Tisztelt Testnevelők!
A COOP – Májusfa Futáson fontos, hogy nagyon körültekintőek legyünk a lebonyolítás során, tekintettel a nagy létszámra és a Kossuth tér befogadó képességére.
Szeretnénk felhívni a figyelmüket a következőkre:
•

A rajtoknál előfutók lesznek, akiket nem szabad megelőzni. A rajt indítás után séta, kocogás, futás ütemezés lesz az indulók biztonsága érdekében.

•

Az egymáshoz közeli iskolák lehetőleg egyeztessenek egymással a gyülekező helyszínt illetően.

•

Gyülekezési javaslatunk:
Kassai Úti Ált. Isk., Kodály Ált. Isk.: Sólyom utca
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk., Fiumei Úti Ált. Isk.: Hubay utca
Szegő Gábor Ált. Isk.: Kossuth tér (Árkádok előtt)
Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk., Tiszaparti Ált. Isk.: Magyar utca
Széchenyi Körúti Ált. Isk., Szent-Györgyi A. Ált. Isk.: Kossuth tér (Domboknál)
Szandaszőlősi Ált. Isk.: Táncsics út
Szolnok környéki iskolák: Tófenék utca
Pólók Átvétele:

- Általános Iskoláknak: Kiszállításra kerül
- Középiskoláknak: 11:45-től a Múzeum udvarán a megbízott testnevelő által átvételi elismervény ellenében, majd a kártyák bedobása és az ajándékcsomagok átvétele is itt történik.
- Szolnok környéki iskoláknak, Szenioroknak: A versenyirodában

Az egyes iskolák pólóit, csak a kísérő veheti át, amennyiben az átvételi elismervény aláírásra került.

Egyenként érkező diákoknak nem áll módunkban pólókat kiadni!

A futással kapcsolatos egyéb információk:
Pontversennyel kapcsolatos információk:
- Általános Iskolák: Amennyiben legalább az iskola 60%-a részt vesz a sporteseményen,
és teljesíti a távot maximum 200 pontot kaphat. (Több induló esetén ez nem jelent
többletpontokat)
- Középiskolák: Amennyiben a maximum, (iskolánként 50 fő), avagy a tanintézmény
10%-a részt vesz a rendezvényen és teljesíti a távot maximum 100 pontot kaphat.
• A 2018-as évben nem lesz eredményhirdetése, a Coop-Májusfa Futásnak.
• Minden futamban a szülők indulhatna:k a gyermekeikkel együtt.
• A Görkorcsolyával indulók szigorúan akkor indulhatnak el egy adott futamban, ha a futók elhaladtak előttük, majd az egész versenytávon, sem a futók mellé, sem a futók elé nem kerülhetnek,
tehát nekik a sor végén haladva kell teljesíteni a távot, a balesetek elkerülése miatt. Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni az iskolák figyelmét, hogy a görkorcsolyával való indulás csak azoknak
a személyeknek engedélyezett, akik a Misovicz Albert (0620/531-5432) által foglalkoztatottak körébe tartozik. Ha esetleg van olyan diák, aki az említett egyesületben sportol, akkor természetesen
az ő befutókártyáját is elfogadjuk.
(Egy – egy évfolyamot piros és narancssárga léggömbbel jelezve elkülönítjük egymástól a
torlódás miatt a rajt felállásakor, az általános iskola mind a négy rajtjánál.)
• Ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem futóverseny, cél az, hogy mindenki teljesítse a távot!
• Bizonyos rajtok időpontjai előtt 20 perccel közös bemelegítés lesz, kb 6-8 perc majd az indítások
előtt 10 perccel történik a beállás a rajtterületre.
• A felnőtt résztvevők választhatnak, hogy melyik rajt során indulnak.
•

Középiskolák rajtjának beállítási sorrendje 12.50-től

Bemelegítés: 12.40-kor

•

7-8. osztály rajtjának beállítási sorrendje 13.40-től:
7. osztály: piros léggömb
8. osztály: narancssárga léggömb
• 5-6. osztály rajtjának beállítási sorrendje 14.30-tól:
5. osztály: piros léggömb
6. osztály: narancssárga léggömb
• 3-4. osztály rajtjának beállítási sorrendje 15.20-tól:
4. osztály: piros léggömb
3. osztály: narancssárga léggömb
• 1-2. osztály rajtjának beállítási sorrendje 16.10-től:
2. osztály: piros léggömb
1. osztály: narancssárga léggömb
Nordic walking, senior csoport

Bemelegítés: 14.20-kor

Bemelegítés: 16.00-kor

• Kérjük önöket, hogy segítsék ezt a mozgási sorrendet betartani, a gyerekeket erre felkészíteni!

• A futás után a beérkezés a Kossuth térre kordonok által irányítottan történik annak érdekében,
hogy a következő futam beállását a beérkezők ne veszélyeztessék, ezt is legyenek szívesek előre
jelezni a résztvevőknek.
Csak a befutás után dobhatják be a résztvevők a regisztrációs kártyákat, a befutó csomagok
osztásának a helyszínén! Az általános iskolások piros, a középiskolások zöld, a felnőttek kék
színű kártyát legyenek szívesek kitölteni!
• Ne felejtsék el, hogy a regisztrációs lapot legkésőbb a rajtig le kell adni a színpad mellett lévő
versenyirodába!
• Kérjük, hogy az üdítős flakonokat és a müzlis papírokat a helyszínre kirakott szemetes tárolókba
dobják be a résztvevők.
• Minden célba érkezés után COOP kvízjáték a színpad előtt nyereményekért.
• Javasoljuk, hogy a futamok után a résztvevők ütemesen és szervezetten hagyják el a helyszínt.
• WC helye: a Verseghy Ferenc Könyvtár mellett
• Egészségügyi ügyelet: a Kossuth tér területén 1 fő orvos, a futás útvonalán a futókat követve 1db
mentőautó.
• Kérjük, ha a nevezés alapján kiküldött pólókból nem kerül mind felhasználásra, akkor a verseny
napján a versenyirodában, a színpad mellett legyenek kedvesek leadni a megmaradt pólókat az új
nevezők érdekében.
Bármilyen kérdés esetén választ adunk a szervezes@szolsport.hu e-mail címen és az 56/513-561-es
telefonszámon.
Köszönjük előre is szervező munkájukat és az együttműködést!
Szolnok, 2018. március 28.

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

