
PomléRun 10 – INFORMÁCIÓK 

*A szervező fenntartja jogát a információk-ban szereplő adatok módosítására.*  

A. Általános információk  

1. Megnevezés: PomléRun, 10. évfolyam  
2. Helyszín és időpont: Pomlé parkerdő, Pomlé utca és Somorja kijelölt területei (lásd a 

térképet), 2023.5.8 (hétfő) 7:30-15:00  
3. Rendező: CZ Slovakia, a. s.  
4. A rendezvény partnere: x-bionic sphere 
5. Kapcsolat a szervezővel: info@pomlerun.sk , 
6. Időmérés és megvalósítás: SunBell, s.r.o. 
7. Pályák: Juraj Nagy 

B. Távok és kategóriák  

1. 150 m – legkisebbek  (születés év: 2017-2023) 
2. 720 m – fiatalabb diákok (születés év: 2012 – 2016) 
3. 720 m – idősebb diákok (születés év: 2008 – 2011) 
4. 3 km – hobbifutás 
5. 10 km – főfutás 

Somorjai sportklubok versenye és A leggyorsabb somorjai futó: 

A főfutásban a somorjai sportklubok is versenyeznek egymás között. Az egyes klubok első három 

befutója idejének összege a döntő. A klubonkénti résztvevők száma legalább három, a maximális szám 

korlátlan . E kategóriában abban az esetben hirdetünk győztest, ha legalább három klub vesz részt a 

versenyben. 

A somorjai futók a főfutásban A leggyorsabb somorjai futó címért és a vándorharangért versenyeznek. 

A vándorharangra felkerül a győztes neve.  E verseny feltétele, hogy a versenyző állandó lakhelye 

Somorján legyen.  

C. Jelentkezés 

Jelentkezés a www.pomlerun.sk oldalon 2023.5.4. 23:59 óráig. 

Jelentkezni csak online lehetséges, személyesen a helyszínen nem lesz lehetséges. Az online 
jelentkezés kötelező minden kategógia számára, így a gyermekkategóriák esetében is. 

A résztvevő csak a nevezési díj megtérítése után válik regisztálttá. A résztvevő neve a nevezési díj 
megtérítése után 24 órán belül megjelenik a regisztrált versenyzők listáján és erről e-mailben értesítést 
is kap. 

A regisztrációval kapcsolatos kérdések esetében forduljon a Vysledkovyservis.sk-hoz e-mailben: 
prihlaska@vysledkovyservis.sk. 

 

http://www.pomlerun.sk/
mailto:prihlaska@vysledkovyservis.sk


D. Nevezési díj  

1. Felnőttek, főfutás/hobbifutás          - 12 EUR ha a jelentkezés  és térítés 2023.4.30-ig megtörténik 

                                                                    - 15 EUR ha a jelentkezés  és térítés 2023.5.1. után történik 

2. Legkisebbek, fiatalabb-és idősebb diákok -  díjmentes 

E.  Fizetés módja 

A nevezési díjat több módon is térítheti. Az online jelentkezés kitöltése után ezek megjelennek és 
választhat belőlük. Javasoljuk, hogy bankkártyával fizessen. Ez a módszer gyors, biztonságos és a 
külföldről érkező utalás esetében a neve azonnal megjelenik a regisztrált versenyzők listáján. Ha nem 
bankkártyával fizet, e-mailt fog kapni az egyéb fizetési módokhoz szóló utasításokkal (ha az e-mail nem 
érkezik meg, ellenőrizze le a SPAM/REKLÁM fiókját). Kérjük ne fizessen postai utalvánnyal. 

Több versenyző nevezési díja egy összegben nem téríthető.  

A befizetett nevezési díjat nem térítjük vissza. 

F. Rajtcsomagok kiadása  

A rajtcsomagokat 2023.5.5-én pénteken 10:00 és 18:00 óra és 5.6-án szombaton 9:00 és 12:00 óra 
között lehet átvenni az x-bionicsphere hotel bejáratában, valamint a verseny napján a helyszínen, a 
Pomlé parkerdő szabadtéri színpadja mögött 7:30-tól. A rajtcsomagokat át kell venni legkésőbb az 
adott versenyszám kezdete előtt 30 perccel.  

A rajtcsomag tartalmazza a rajtszámot és az időmérő csippet és a főfutás és a hobbifutás esetében   
pólót is. A póló méretét a jelentkezéskor kell kiválasztani, az egyes méretek korlátozott mennyiségben 
állnak rendelkezésre és utólag nem módosítható a méret változtatása.  

A célban minden futó érmet kap. 

G. Az egyes versenyszámok rajtjai: 

7:30   rajtcsomagok kiadása 
8:30   legkisebbek rajtja  
9:00   fiatalabb diákok rajtja 
10:00 idösebb diákok rajtja 
10:45 főfutás rajtja  
10:50 hobbifutás rajtja  
12:30 eredményhirdetés 
13:00 HEX együttes koncertje 
14:00  SZIKORA ROBI & R-GO koncertje 

Az egyes futások rajtjai tájékoztató jellegűek és módosulhatnak az regisztrált idulók száma szerint. 

Az esetleges időpontváltozásokról a szervező a résztvevőket haladéktalanul tájékoztatja a honlapon, 
közösségi oldalakon, e-mailban vagy más alkalmas módon. 

 



H. Pályák és felületek  

Többnyire aszfalt, emelkedők nélkül. 

A pályák térképe itt. 

I. Kategóriákon belüli értékelés 

Legkisebbek – minden résztvevő számára jutalom a célban 

Fiatalabb diákok – első három fiú és lány 

Idősebb diákok – első három fiú és lány 

Főfutás – első három nő 39 éves korig és 40 év felett 

                  első három férfi 39 éves korig és 40 év felett 

Hobbifutás – első három nő 39 éves korig és 40 év felett 

                     első három férfi 39 éves korig és 40 év felett 

Első somorjai sportklub 

Leggyorsabb somorjai futó 

A kategóriákbavaló besololáskor az ez évben betöltött kor a döntő, függetlenül a születés napjától 
és hónapjától. A főfutás és a hobbifutás alsó korhatára 15 év. 

J. Időmérés 

A legkisebbek kivételével, minden futókategória mérése csippel történik. Az elektronikus időmérést a  
SunBell, s. r. o. – VysledkovyServis.sk biztosítja. Az erdményeket folyamatos közzétesszük a 
VysledkovyServis.sk oldalon. 

K. Rajtszám 

Minden versenyző köteles a rajtszámát úgy rögzíteni a mellkasára hogy jól látható legyen. Ha 
a versenyző rajtszáma nem lesz jól látható, megtörténhet, hogy az ideje nem kerül rögzítésre. 
A rajtszám a szervező tulajdona. A rajtszám a szervező jóváhagyása nélkül nem ruházható át. Az 
a versenyző aki a rajtnál más versenyző számával jelenik meg, kizárásra kerül. 

Rajtszám átruházása és változások a jelentkezésben: 

A befizetett nevezési díjat nem térítjük vissza. 
Abban az esetben ha a vysledkovyservis.sk oldalon fiókot hoz létre magának, rajtszámát más 
személyre átruházhatja és más változásokat is eszközölhet a jelentkezésén díjmentesen. 
Ha nem kíván fiókot létrehozni, 4€ kezelési költséggel lehet a rajtszámot más személyre átruházni. 
Ezt a vysledkovyservis.sk oldalon teheti meg. A fő menüben választja ki a „Zmena prihlášky“-t és 
töltse fel az új résztvevő adatait. Ezt az eredeti jelentkezőnek kell megtennie. A rajtcsomagot már az 
új résztvevő veszi át. A rajtcsomag átvétele után a rajtszám átruházása már nem lehetséges. 



L. Megközelítés és parkolás 

A rendezvény résztvevői és látogatói számára kijelölt parkolóhelyek állnak majd rendelkezésre, lásd a  
térképet. 

A főfutás és a hobbifutás ideje alatti útlezárások jelölését lásd a www.mobilita.sk  oldalon. 

M. Frissítő 

A Pomlé parkerdőben frissítő standok állnak majd rendelkezésre ételekkel és italokkal. 

N. Biztonság és egészségbiztosítás 

A szervező utasításait biztonsági okokból kötelező betartani.  

Minden résztvevőnek rendelkeznie kell egyéni egészségbiztosítással. A szervező nem vállal 
felelősséget a rendezvény folyamán történő esetleges sérülésekért. Minden résztvevő saját 
felelősségére indul a versenyen. 

O. Vis maior 

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a körülményektől függően a  felsorolt  információkat 
módosítsa és pontosítsa. A szervező fenntartja a jogot arra is, hogy súlyos veszély fenyegetése, 
különösen kedvezőtlen időjárás, háború, terrorveszély vagy más, a rendezvény résztvevőinek 
biztonságát veszélyeztető okok esetén a rendezvényt vagy a rendezvény bármely részét törölje vagy 
megszakítsa, és egyéb előre nem látható vis maior események és körülmények miatt is. 

Ebben az esetben a résztvevő nem jogosult rajtdíj visszaigénylésére, vagy annak egy részére, mivel a 
szervezőnek már a rendezvény megszakítása/lemondása előtti időben ezt felhasználta. A szervező 
azonban az összes körülmény mérlegelése és a rendezvény előkészítésével járó költségek leszámítása 
után visszatérítheti a nevezési díj egy részet. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mobilita.sk/

