Kedves RozéFutó!
Köszönjük az érdeklődésedet a Villányi Rozéfesztivál keretében 2021. július 09 napján
harmadik alkalommal megrendezésre kerülő futóversenyünkre, az Ördögi KÖR FutaVillányra. Idén is új név, és icipicit más pálya 
A Szervező csapat elfogadta és feldolgozta a regisztrációdat. Az aktuális rajtlistákat a
www.futafold.se oldalon találod meg. Amennyiben OK szerepel a rajtlistában a neved mellett,
nevezésed érvényessé vált.

További információk:
Időpont: 2021. július 09. (PÉNTEK)
Rendezvényközpont: Villány, Petőfi Sándor utca 68.
Távok:
Ördögi KÖR, kb. negyedmaraton:
666 méter

kb. 10,55 km

Rajt:
- 18 óra 00 perckor az Ördögi KÖR rajtol
- utána 666 másodperccel a 666 méteres futás
Közös bemelegítés: Csábrák Gonda Katával (17:50-től)
Lebonyolítás, útvonal:
Lebonyolítás Ördögi KÖR: a rendezvényközpontból indulva egy szép, de nem könnyű 1, azaz
egy ördögi kör a villányi szőlőhegyen érintve az Ördögárkot.
Lebonyolítás 666 méter: a rendezvényközpontból indulva egy szép és könnyű kör, talán még
a villányi szőlőhegyet is látjuk majd.

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 vagy
fehér 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 Baross Gábor utcába (Baross Gábor utca és Petőfi utca sarka).

Szintemelkedés: kb. 230 méter egy körön

Versenyközpont: Villány, Petőfi Sándor utca 68.
(Baross Gábor u. – Petőfi Sándor u. : innen már láthatod)
WC, mosdó: Diófás téren, a központtól 333 méter, így oda-vissza táv 666 méter
Csomagmegőrzés, értékmegőrzés NINCS.
Ha valaki busszal érkezik és nagyon nincs más megoldás, vigyázunk a ruhájára, de
értékmegőrzés akkor sincs.
Rajtszám átvétel: helyszínen lesz 17 óra és 17 óra 45 perc között
A rajtcsomagban most csak a rajtszámod éesu. Az 1 palack rozé vagy rozésapka
befutóajándék, azt csak a célban adhatjuk át.)
Helyszíni nevezés: korlátozott létszámban 17 óra és 17 óra 55 perc között
Nevezés átírása:
- másik futóra a probléma asztalnál 17 óra 45 percig (1000 Ft)
Frissítés: a KÖR közepén
1. frissítőpont:
kb. 5,3 km
2. frissítőpont:
a célban
Amit kínálunk: víz, szőlőcukor, a célban víz, rozéfröccs, zsíroskenyér
Megkérünk minden kedves futót, hogy lehetőleg a frissítőpont közelében dobáljátok el a
műanyagpoharat.
Szintidő: NINCS (de jó volna 19:19 körül eredményt hirdetni ;) )
Időmérés: digitális időmérés, nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy a rajtszámot jól
láthatóan elől viselje
Eredményhirdetés: 19:19- körül
Díjazás: versenykiírás szerint

Befutóajándék:
Beérkezéskor egy meglepetés emlékérmet, egy palack rozét vagy sapkát kapsz.

Fröccsjegy: a rajtszámod egyben SPORTfröccsjegy és zsíroskenyér jegy is – VIGYÁZZ RÁ!

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!
A tombolanyeremények összértéke közel 100.000 Ft.
Tombolanyeremények és a felajánlók listája itt.

Különdíjak: meglepetés lesz
Kiegészítő program:
- Villányi Rozé Fesztivál programjai
(programok ide kattintva elérhetők)
-

RozéTOTÓ

-

2x2 Rozé játék

Egyebek:
Esetlegesen dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.
NEM KELL VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY
NEM KELL PLUSZ BELÉPŐT FIZETNI,
ha csak az Ördögi KÖR versenyen veszel részt, mivel nem érintjük a rendezvényteret.
Természetesen, ha a futás után ellátogatsz a rendezvénytérre, és ott folytatod a bulit, akkor az
ottani szabályok érvényesek (védettségi igazolvány + belépő)

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:
futavillany@gmail.com címen vagy
Papp F.-Borbás Adrinál (30-184-29-40)
Az esemény elérhető a weblapunkon (www.futafold.se) és a facebookon is.

Rendezvény főtámogatója:

Villány Város Önkormányzata

Sporttársi üdvözlettel:

FutaVillány Szervező csapata

