III. KARATE MARATON
2014. március 29.

Nevezési tájékoztató
A Karate Maraton nyílt rendezésű! Minden nemzet sportolóját szívesen látjuk szervezetektől, és
stílusirányzatoktól függetlenül!
Tisztelt Karate Maratonisták, kedves sporttársak!
Összesen közel 300 résztvevő, emberfeletti teljesítmények, kettős új magyarországi rekord felállítása,
nagyszerű sportemberek, és felejthetetlen hangulat fémjelezték 2013-ban az összetartás ünnepét.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy harmadik alkalommal is hasonló pillanatokat éljünk át
együtt!
A Karate Maratonnal bizonyítsuk be azt, hogy különböző stílusszervezetek össze tudnak tartani egy
nem mindennapi cél, illetve egy nem mindennapi kihívás alkalmából, barátságot alkotva, egymás
stílusát tisztelve, mélyen elismerve! Mutassuk meg, hogy a karaténak milyen összetartó ereje van,
és ez nemcsak sport, hanem életforma is egyben!
A Karate Maraton azon vezetők, sportolók dicsősége, akik részt vesznek rajta!
Kedves klubvezetők, sporttársak, szeretnélek megkérni benneteket hogy az alábbiakat átolvasva,
segítsétek a munkámat, és a részvételi szándékotokat akár dojonként, akár egyenként jelezzétek
felém az alábbi linken: http://bit.ly/GIfza6 .
Kérek mindenkit, hogy csak az adja le előzetesen a részvételi szándékát, aki biztosan el fog jönni, és a jegyét
megvásárolja!

A III. Karate Maratonra 3 ütemben lesz lehetőség a nevezésre és a jegyvásárlásra:
2013. 12. 01-től
2014. 01. 16-tól
2014. 03. 01-től

2014. 01. 15-ig: 6.000 Ft
2014. 02. 28-ig: 7.000 Ft
2014. 03. 28-ig: 8.000 Ft

14 év alatt 5.000 Ft
14 év alatt 6.000 Ft
14 év alatt 7.000 Ft

Családi kedvezmény: Ha egy családból többen jelentkeznek akkor a fenti árakból további 1.000Ft/fő
kedvezményt biztosítunk!
A nevezésre 2014.03.22-ig van lehetőség!
A helyszínen csak akkor lehet jegyet vásárolni, ha még van hely, és 2014. 03. 23-tól 2014. 03. 28-ig jelentkezik a
sportoló, vagyis a nevezését leadja telefonon (+36 30 9902834), avagy e-mailben
(szappanos.karatemaraton@gmail.com).

Kapunyitás: 7:30,
Etapok kezdete:

Megnyitó kezdete: 09:00,
Zárás: 23:00
10:00: Maraton (30.000 technika),
15:00: Félmaraton (18.000 technika),
19:00: Minimaraton (9.000 technika)
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A jegyvásárlás az alábbiak szerint történhet:
2014.





március 29.

Postai utánvéttel (az igénylés alapján elküldöm a névre szóló jegyeket (akár dojónként is) és
utánvétellel lehet fizetni!
Készpénzben
Személyesen (akár dojónként is)
Bankszámlára való utalás: A szappanos.karatemaraton@gmail.com –címre írt e-mailre
válaszként küldöm a kódot (akár dojónként is) és a fizetés teljesítése után küldöm a jegyeket!

A www.karatemaraton.hu oldalon minden héten naprakész információk lesznek elérhetők az aktuális
részvételi állásról.
A már megvásárolt jegy árát sajnos nem tudjuk visszatéríteni, de természetesen más személyre
átruházható!
A belépődíj magában foglalja:
 Oklevelet
 Érmet
 Emlék kupát (kézzel készített)!
 1 db Coca-colát, vagy más üdítőt
 1 db 0,5 literes ásványvizet
 1 db izotóniás italt
 Gyümölcsöket (Banán, narancs, alma,
citrom stb.)








Csokoládét
Energiaszeletet
Szőlőcukrot
Sportkrémeket
Orvosi ellátást
Szeretetet 

Ez a mennyiség nem elég egy Maratont végigteljesíteni, tehát kérjük, mindenki biztosítsa magának a
további frissítőit, ennivalóját, folyadék pótlását!
Hálásan és nagy köszönettel fogadok bármilyen jellegű segítséget, amely hozzájárul a rendezvény
sikeréhez.
Köszönöm figyelmeteket, és bízom benne, hogy a Karate Maratonon találkozunk!
Helyszín: Szigetszentmiklós Városi Sportcsarnok, 2310, Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.
A maximum részvételi létszám: 400 fő

Tisztelettel, sportbaráti üdvözlettel,
Szappanos Zoltán
Dunaharaszti, Seiren - Szappanos Sport Klub
Tel: +3630 9902834
Email: szappanos.karatemaraton@gmail.com
www.karatemaraton.hu

