
Pomlé Run – Versenykiírás 

*A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a kiírásban szereplő információkat módosítsa.* 

A. Általános információk 

1.  A rendezvény megnevezése és évszáma: Pomlé Run 9. 

2.  A rendezvény időpontja és helyszíne: 2022.5.8 (szerda) 7:00-14:00, x-bionic® sphere   
 komplexum, Dubová 33, Šamorín és Somorja város egyes területei (melléklet térkép) 

3.  Szervező: X-BIONIC® SPHERE a.s. , Dubová 33 / A, 931 01 Šamorín, Slovakia 

4.  A rendezvény fő partnere: CZ Slovakia, a.s. 

5.  Kapcsolat a szervezőre: info@pomlerun.sk 

 Michaela Šimoničová, e-mail: michaela.simonicova@x-bionicsphere.com 

6.  Az időmérőt és végrehajtását a SunBell bisztosítja: 

 vysledky@vysledkovyservis.sk 

 Marcel Matanin - pályák 

B. Szakágak és kategóriák 

1.  150 m - óvodás kor (A gyermekek futhatnak a szüleikkel, de a szülő nem vihee a gyereket.) 

2.  700 m - általános iskola, alsó tagozat (születési év 2012-2014) 

3.  1400 m - általános iskola, felső tagozat (születési év 2007-2011) 

4.  Családi staféta - 200 m + 700 m + 700 m (A staféta minden tagja lefut egy szakaszt és átadja a  
 stafétát. A gyerekek a szüleikkel futhatnak. A szülő nem vihee a gyereket. Az első szakaszt 18  
 éven aluli gyermek fussa.) 

5.  4,3 km - hobbifutás 

6. 10 km - főfutás 

Családi staféta: 

3 fős csapatok versenyeznek. Minden csapatnak rendelkeznie kell egy csapat névvel, amely alag 
regisztrál. Minden versenycsapatban legalább egy felnőgnek (18 éves és idősebb) és egy gyermeknek 
(18 éven aluli) kell indulnia. Az első szakaszt a gyermeknek kell futnia. A "Váltóbot" meghatározása a 
verseny napján történik. Minden csapagagnak saját száma lesz. A váltószámok átvételéhez a 
bemutató alag csak a csapat „kapitány” jelenléte szükséges. A rendezvény szempontjából a kapitány 
a váltócsapat regisztrált tagját jelene, aki a váltószámok átvételekor kapitányként jelentkezik. 
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A somorjai sportklubbok versenye és a leggyorsabb Somorjai lakosságú férfi és női versenyzője: 

Az vándorharangért a Somorjai sportegyesületek versenyeznek egymással a főfutamban. A győztest 
az első három klubként induló idő összege határozza meg. A futók minimális létszáma csapatonként 
három fő a maximális létszám korlátlan. A nyertest csak háromnál több klubcsapat részvételével 
hirdeek ki. A főfutás leggyorsabb Somorja férfi és női polgára egy névvel ellátog gravírozog 
vándorharangot kap. A versenyen való részvétel feltétele a versenyző állandó lakhelye Somorja 
városában. 

 C. Jelentkezés 

Jelentkezni a www.pomlerun.sk/registracia oldalon lehet 2022. 05. 05-ig, 19:00 óráig. Ezen időpont 
után már nem lesz lehetőség jelentkezni. A helyszínen nem lesz lehetséges regisztrálni. A résztvevő 
csak a nevezési díj befizetése után válik regisztrálgá. Az Ön neve a fizetés kézhezvételétől számítog 24 
órán belül megjelenik a bejelentkezési listán és visszaigazoló e-mailt kap. 

 D.  Nevezési díj 

1. Felnőg - 10 EUR / fő (főfutás, hobbifutás) 

2. Óvodások, általános iskola 1. tagozat és 2. tagozat - Ingyenes nevezési díj 

3. Családi váltófutás - 5 EUR / váltó 

 E. Fizetési mód 

A nevezési díjat többféleképpen is befizethee. Az online jelentkezés kitöltése után mindegyiket 
felajánljuk Önnek. Javasoljuk, hogy a hitelkártyás fizetést válassza. Gyors, biztonságos, élőnyös 
külföldről történő fizetéskor, és az Ön neve azonnal megjelenik a regisztráltak listájában. Ha nem 
használja a kártyás fizetési lehetőséget, e-mailt fog kapni az egyéb fizetési módokról szóló 
utasításokkal (ha nem találja az e-mailt, ellenőrizze a SPAM / HIRDETÉS mappát). Kérjük, hogy a 
nevezési díjat ne postai utalványon fizessék be. 

Több versenyző esetén nem lehet tömegesen fizetni. 
A befizeteX nevezési díj nem téríthető vissza. 

 F. Rajtcsomagok kiadása 

A rajtcsomagok átvételét 2022. május 6-tól, péntektől az x-bionic® sphere hotel fő recepcióján teheek 
meg.  

A rajtcsomagok kiállításának pontos időpontja: 
2022.05.06 15:00 - 19:00 
2022.05.07 10:00 - 18:00 
A verseny napján, 2022. május 8-án a rajtcsomagok átvehetők az x-bionic® sphere hotel fő 
recepcióján 7:30 órától. Az bejelentkezés vége a kategória kezdete előg 30 perccel. 

A rajtcsomag indulószámot, chipet és érmet tartalmaz. A hobbifutók és főfutók számára készíteg 
rajtcsomagok tartalmaznak pólót. A póló méretét a regisztráció során kell kiválasztani, a méretek 
korlátozog számban vannak, regisztráció után a méret nem módosítható. 

A szervező helyet biztosít az átöltözésre és személyes dolgok tárolására az x-bionic® sphere területén. 

https://www.vysledkovyservis.sk/pomlerun-prihlaska


 G. Időterv 

7:30 Bejelentkezés 

8:30 rajt - Óvodás korúak futása 

9:00 rajt - 1. tagozat, általános iskola, lányok és fiúk 

9:30 rajt - 2. tagozat, általános iskola,  lányok és fiúk 

10:00 rajt - Családi váltófutás 

10:30 rajt - Főfutás + Hobbifutás 

12:30 - Eredmény hirdetés 

A kísérőprogram a honlapon itt lesz közzétéve. 

 H. Pályák és felületek 

A pályatérképek itt találhatók. 

150 m - rekortán 

700 m - rekortán 

1400 m - rekortán 

Családi staféta - 200 m + 700 m + 700 m rekortán  

Hobbifutás - aszfalt / fű / rekortán  

Főfutás - aszfalt / fű / rekortán 

A pálya sík, szintkülömség nélküli. 

 I. Kategóriákon belüli értékelés 

Minden résztvevő éremmel van jutalmazva.  

Óvodás kor - jutalom a célban mindenkinek  

1. tagozat általános iskola - első három fiú / lány  (születési év 2012-2014) 

2. tagozat általános iskola - első három fiú / lány  (születési év 2007-2011) 

Családi váltóverseny 

Hobbifutás - az első három nő 39 év alag és 40 év feleg 

Hobbifutás - az első három férfi 39 év alag és 40 év feleg 

Főfutás - az első három nő 39 év alag és 40 év feleg 

Főfutás - Első három férfi 39 év alag és 40 év feleg 
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Első somorjai sportklub 

Első Somorja férfi és női polgára a főfutásban 

A korosztályba kerülésnél meghatározó az idén elért életkor a születés napjától és hónapjától 
függetlenül. A fő- és hobbifutás alsó korhatára 15 év. 

 J. Időmérés 

Az óvodások és a családi váltó kivételével minden futókategória chipekkel lesz mérve. Az elektronikus 
időmérőt a SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk bisztosítja. Az eredményeket folyamatosan 
közzétesszük a VysledkovyServis.sk weboldalon. 

 K. Rajtszám 

Minden versenyzőnek kötelező egy rajtszámot a mellkasára csatolva viselni, hogy az jól látható legyen 
és ne takarja el semmi. Ha nincs rajtszám a mellkasán, előfordulhat, hogy az idő nem kerül rögzítésre. 
A rajtszám a szervező tulajdona. A rajtszámok a rendező beleegyezése nélkül másra át nem 
ruházhatók. Kizárásra kerül az a versenyző, aki a rajtlistán egy másik versenyzőhöz rendelt 
rajtszámmal indul. 

Rajtszám átruházása más személyre és változások a jelentkezésben: 

A befizeteg nevezési díj nem téríthető vissza. A rajtszám 4 € kezelési költség ellenében másra 
átruházható. Nevezést a következő évre nem lehetséges halasztani. 

Ha szeretné á{rni a rajtszámát egy másik résztvevőre, vagy apróbb változtatást szeretne végrehajtani 
a jelentkezésen, azt a vysledkovyservis.sk oldalon tehee meg. A főmenüben válassza ki a „Zmena 
prihlášky” elemet, és adja meg az új résztvevő összes adatát. A módosítást azonban annak kell 
végrehajtania, aki eredeeleg bejelentkezeg. Az új résztveő már átveszi a rajtcsomagot. A rajtcsomag 
átvétele után a rajtszám átruházása már nem lehetséges. 

 L. Biztonság és egészségbiztosítás 

Biztonsági okokból  be kell tartani a szervezők utasításait és a látogatás szabályzatát. A területen belül 
a kutyáknak pórázon kell lenniük, és szájkosárral kell rendelkezniük. Az x-bionic® sphere 
nemdohányzós terület. A területen kijelölt helyek vannak a dohányzók számára. 

Minden résztvevőnek egyéni egészségbiztosítással kell rendelkeznie. A rendező nem vállal 
felelősséget a versenyzők rendezvényen való részvételével összefüggő egészségkárosodásért. Minden 
résztvevő a saját felelősségére indul. 

 M. Vis major 

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a körülményektől függően a versenykiírás felsorolt 
adatok egy részét módosítsa, ill. szervezee irányelveket. A szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy 
súlyos veszély, különösen háború, rossz idő, terrorveszély vagy egyéb, a résztvevők biztonságát 
veszélyeztető támadás esetén a rendezvényt, illetve a rendezvény bármely szakágát törölje vagy 
felfüggesztse, egyéb előre nem látható vis maior eseményektől és körülményektől. 

Ebben az esetben a résztvevő nem jogosult a nevezési díj visszatérítésére, mivel a szervezőnél a 
rendezvény előkészítésének költségei a rendezvény tényleges megszakítása/lemondása elő} időben 



már felmerültek. Minden körülmény mérlegelése és a rendezvény előkészítésével járó költségek 
számszerűsítése után azonban a szervező a résztvevőnek megtéríthee a nevezési díj egy részét. 

 N . Közlekedés és parkolás 

Érkezés a szervezői navigáció szerint az x-bionic® sphere-hez tartozó parkolóba a Čilistovská cesta és a 
Dubová ulica-án keresztül lehetséges. A PomléRun 9 fő futásának ideje alag a lezárást és lehetséges 
kitérőjét a www.mobilita.sk oldalon találja. 

 O. Frissítők: 

A Farriers, az Olym-Pick és az APANI® égermek elérhetőek lesznek az x-bionic® sphere-ben. X-BAR 
kávézó a szálloda recepcióján.
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