bemutatja: Akalifornia Night kerékpáros
örömfutam
Tekerj az Akali-forniai éjszakába! Limitált kerékpáros
örömfutam Balatonakaliban.
Helyszín: Bringakali Balatonakali, Vasút sor 2.- Versenyközpont, rajtcél állomás rajtkapuval, Bringakali napi programokkal
Kerekezhető távok. a kijelölt kerékpárúton:
-

15 km (örvényesi fordító és frissítő: BalatonBár)

-

27 km (Révfülöp fordító és frissítő: Piac)

-

két körös: 42 km( a 15km-es és a 27km-es körök tetszőleges sorrendben)

Nincs időmérés, nincs szintidő, csak egy könnyed esti bicajozás, kizárólag a kijelölt kerékpárúton! (a
hivatalos, felfestett kerékpárútra nem kerül plusz jelölés)
Kis csoportokban indítjuk a kerékpárosokat, hogy egyszerre ne túl sokan tekerjenek, ne terheljük le a
kerékpáros utat, minél kevesebb legyen a veszélyhelyzet. Rajt-célkapu a Red Hot Run támogatásával,
a frissítést a Theodóra vizei adják. Egészségügyi szolgálat biztosított a futam alatt. AZ első
kerékpárosok 19,00 órakor startolhatnak, majd 20 percenként indul egy-egy csapat. A KRESZ
szabályait természetesen be kell tartani, világítás kötelező, javasolt a fejlámpa is. A futamon
mindenki saját felelősségére vesz részt, ehhez felelősségi nyilatkozat előzetes kitöltése szükséges,
melyet a helyszínen a rajtcsomagok/rajtszámok átvétele során személyesen kérünk el.
Rajtcsomag tartalma:
Rajtszám
Kedvezménykupon Brigakalimenühöz, mely a helyszínen megvásárolható???
Sportital-izotóniás ital/sportcsoki????
Frissítőpontjainkon egy-egy fél literes Theodóra buborékmentes ásványvíz
Egészségügyi szolgálat biztosítása
Beérkezéskor mindenki a nyakába kapja a foszforeszkáló Akalifornia érmet.

Jelentkezés módja: programturizmus portálján keresztül. Kérjük, jelölje meg, hogy melyik távot
választja! Nevezési díj: 2.000.- Ft.
Esőnap nincs, a programváltoztatás joga fenntartva, beleértve a versenyútvonal, frissítőpont, rajt
helyének változtatást is, (pl. időjárás miatt, vis major esetekben) illetve a verseny törlését.
Megtekinthető útvonalak:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=nfbjcpejthceiehx
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fcqdurpwuufqvjli
A Bringakali nap teljes programja:
12 órától kedvezményes Brigakali menü ( bográcsgulyás, óriás palacsinta). Minden menühöz
tombolaszelvény jár. Tombolasorsolás 18,45 órakor.
18 órától regisztráció, rajtcsomag átvétel, Dj Herczeg Szilárd
18,45 órakor Tombolasorsolás
19 órától folyamatos indítással indulnak a kerékporosok
kb. 21,00 meglepetés díjak kiosztása (legifjabb, legidősebb kerekező, családi különdíj stb…)
23,00/ 02,00 óráig Retró discó DJ Herczeg Szilárddal
Bővebb információ: www.balatonakali.hu, programokkal, nevezéssel kapcsolatos infók: 06-87/655858, 06-30-226-83-46.

Felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott….…………….…………….……………………………………(név)
Születési hely, idő:……………………………..………. anyja neve:………………………………………..….. ..
lakcím:…………..…….……………………………..…..………………………………………………………………………
kijelentem, hogy a 2019. július 13-án az „Akalifornia Night kerékpáros örömfutam” elnevezésű,
Balatonakali Bringakaliból induló és oda érkező kerékpáros futamon részt veszek . Ezzel egyidejűleg
aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam róla, hogy a futam este/sötétedéskor indul, ezért
a világításom mellett fejlámpa használata ajánlott, továbbá a testi épségemért magam felelek. a
Kresz szabályait betartom, a kijelölt kerékpárutat rendeltetésszerűen használom.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok
illetve nincs olyan egészségkárosodásom, betegségem, mely a kerékpározásom korlátozná vagy
akadályozná, olyan távra neveztem, melyet képes vagyok teljesíteni a jelenlegi fizikai állapotomban.
Tudomásul veszem, hogy a Ptk. 6:535.§ alapján károsulti felróható magatartásnak számít, a jelen
szabályzatban foglaltak megszegése, a futóverseny szervezőinek, utasításainak megtagadása illetve
az attól eltérő magatartás.
Ha nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom a kerékpár utat, a teljes útvonalat, és emiatt
magamban vagy harmadik személyben sérülést vagy egyéb kárt okozok, azért a szervező
felelősséggel nem tartozik. NEM SZEMETELEK sem az útvonalon, sem a frissítők területén. Az
értékeimért magam felelek. Amennyiben 18 év alatti személy képviseletében járok el, kijelentem,
hogy a 18 év alatti kiskorú személy törvényes képviselője vagyok.
Baleset esetén értesítendő személy neve, telefonszáma: ……………………………………
………………………………………

Balatonakali, 2019. július 13.
………………………………………………
nyilatkozattevő
(kizárólag nagykorú személy írhatja alá)

