19.Szupermaraton, Kerékpáros és Görkori Túra
PROGRAM

Május 20. (péntek)
15.00 -22.00 óráig
Helyszín: Békéscsaba, Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Békéscsaba, Gyulai út 55-57.,
15.00–22.00
- Nyilatkozatok leadása: Egyéni futók, kerékpárosok, görkorisok
- Rajtszámok felvétele – ennek feltétele a Gyorsított HATÁRÁTLÉPÉS érdekében:
az EREDETI személyi okmány( útlevél vagy személyi igazolvány )leadása
® 5 fős és 2 fős váltóknál: csak a határon futva áthaladó személy iratainak leadása
® egyéni futók iratainak leadása
® kerékpáros iratainak leadása
® görkoris iratainak leadása
Megjegyzés:
1.)Az eredeti irat átvételéhez hozz magaddal 1 pl. fénymásolatot, amit lebélyegzünk, s ezzel is
igazoljuk, hogy az eredeti okmányt átvettük.
2.) A Román Határszervek döntése értelmében, aki nem adja le az eredeti okmányait, az egy
megkülönböztetett jelzésű – chip nélküli rajtszámmal vehet részt a versenyen, s a határon önállóan turistaként kell a határátléptetést elvégeznie.
- Váltócsapatok május 21-i futósorrendjének leadása
18.00–20.00

Kollégiumi és Hostel szálláshelyek – étkezés:
Kossuth Zsuzsa Kollégium - a nevezési helyszín udvarán
Vásárhelyi Pál Szakközépiskola Kollégium – Kórházzal szemben
Főiskola Hostel - a nevezési helyszín udvarán

Étkezésről:
Kollégiumi és Hostel szállást igénybevevők étkezése a Kossuth Zs. kollégium éttermében - a nevezési
helyszín udvarán
Fiume Hotelben: vacsora és reggeli a hotelben

Infók- fontos telefonszámok:
sérülés miatti ELŐVÁLTÁS bejelentése
Tóth Sándor versenyigazgató
VÁLTÓ busz
Bagi Árpád testnevelő - edző
Alföld Mobil Ambulancia
esetkocsi hívható száma
HATÁR ügyintézés- Okmányok
Vaszkán Gábor testnevelő – edző
Szállás-étkezés infó
Czeglédi Katalin marketingvezető
Gyula Bringa Szerviz autó
Szerviz elszámolása: Rajtszám alapján az anyagköltséget a célban kell fizetni.

+36 30 981 6186
+36 70 332 9101
+36 30 248 6127
+36 20 777 4030
+36 20 777 4022
+36 30 548 4260

Május 21. (szombat)
Rajt: Békéscsaba – Cél: Arad • 1. nap: 100 km
6.30 órától
Magyar idő szerint:
9.00 óra

Reggeli a központi éttermében - úticsomag felvétele
Közös RAJT Békéscsabán Csabagyöngye előtt

a startpisztolyt ellövik: Szarvas Péter polgármester és Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, a klub elnöke
ceremónia mester: Lischa Gábor vőfély
A csapattagok az első sarokig futnak együtt csapattársaikkal
VÁLTÓBUSZ – egyben Csomagszállító is
Békéscsabán, szombaton a József Attila utcában (a rajttól 200 m-re, jobbra)
-

8,45 óráig kérjük elhelyezni a
csak ARADON tud hozzájutni mindenki.

csomagját

névvel,

rajtszámmal

ellátva,

melyhez

- A közös rajt után a váltóbusz 9,20 órakor indul.
- A váltóhelyeken a busz minden csapatot megvár, aki leadta erre az igényét.
KERÉKPÁROSOK figyelem:
Végig az útvonalon csak a sárga villogó megkülönböztetett jelzésű Skoda autó mögött mehet
minden kerékpáros.
Aki megelőzi az autót - KIZÁRÁSRA KERÜL
Mezőkovácsházán és Aradon 1 km-el a CÉL előtt az autó lassítja a tempót – a balesetmentes célba
érkezés érdekében.

Figyelem! Az időmérő kapuk előtt lassíts, mert nagy sebességgel az áthaladás veszélyes!
13.00 óra
Román idő szerint:
15.00–21.00 óráig
20,00 óráig:

18,30 órától

MEZŐKOVÁCSHÁZÁRÓL: KERÉKPÁROS közös RAJT

Célba érkezés: Arad, főtér – Városháza
A CÉLBAN:
A váltócsapatok május 22-i futósorrendjének leadása
A váltócsapatok határon átfutó sportolója személyi okmányai leadása
Vacsora a Városi KANTIN ban

- kerékpárt lezárva mindenki otthagyhatja – zárt ajtó és éjszakai őrzés van a Kantinban Szálláshelyek : Ardealul Hotel, Continental Hotel,PARC Hotel Csiky Gergely Kollégium

Május 22 (vasárnap)
Rajt: Arad – Cél: Békéscsaba • 2. nap: 100 km
6.30 órától
Román idő szerint:
10.00 óra

Reggeli a Városi Kantinban - úticsomag felvétele
Közös RAJT Aradon, a Városháza előtt

KERÉKPÁROSOK figyelem:
Végig az útvonalon csak a sárga villogó megkülönböztetett jelzésű Skoda autó mögött mehet
minden kerékpáros.
Aki megelőzi az autót - KIZÁRÁSRA KERÜL
Medgyesegyházán és Békéscsabán 1 km-el a CÉL előtt az autó lassítja a tempót – a balesetmentes
célba érkezés érdekében.

Figyelem! Az időmérő kapuk előtt lassíts, mert nagy sebességgel az áthaladás veszélyes!
14.00 óra

MEDGYESEGYHÁZÁRÓL: KERÉKPÁROS közös RAJT

BÉKÉSCSABÁN:
CÉLBAÉRKEZÉSEK – emlékérem átadása
14,30 órától

szpíker:Oszlács Norbert „ OSZI”, a Rádió1 riportere

HŐSÖK folyamatos célba érkezése: Békéscsabán, a FŐTÉRRE

FŐTÉRI PROGRAMOK
műsorvezető: Horváth Szabolcs
15.30 órától „Az én OLIMPIÁM” – gyermek verseny a Főtéren
levezeti: Budai Zoltán edző
a helyszínen:
Egészségügyi mérések - sportbemutatók- gitárvirtuózok - vendéglátás - miközben várjuk a 2x100 kmes távot teljesítő hősöket.
Feltárul a SKODA világa – az AutoMobil Körös standján – Jelentkezz tesztvezetésre!
15.00 órától

Étkezés a Szabadság téri FEK étteremben.
A személyi okmányok átvétele a Városháza előtti kijelölt helyen

16.30 óra:
AutoMobil Körös Kft Díjátadója:
Kerékpáros, Görkori Túra Díjazottai:
Az első 20 célba érkező kerékpáros – leggyorsabb TANDEM kerékpárosok és görkorisok
ünnepi programok:
a GLOBAL SAFE SERVICES ajándékműsora és a Budapest Bank Szupermaraton díjátadó

17.00
Hevesi Happy Band koncertje
18.30
Budapest Bank 19. Nemzetközi Szupermaraton Ünnepi Díjátadó
a ceremóniát levezeti : Knyihár Mihály - Ő AZ, aki Veled lesz és buzdít Téged az úton is

TÜZIJÁTÉK –

20.00 órától
és perdülj táncra a Hevesi Happy Band -del

a Hősök tiszteletére. . .

