World Walking Day
Világ Gyalogló Nap
egész októberben!

Versenykiírás MASPORT tagszervezeteknek
A rendezvénysorozat célja:
Gyalogló alkalom szervezésével népszerűsíteni magát a gyaloglást.
A gyaloglás, a séta rendszeresen űzve alkalmas eszköz lehet az egészség megtartására, társakkal, barátokkal,
családdal közösen gyakorolva pedig egyúttal remek időtöltés.
Helye, ideje:
Októberben hónapban a helyi szervezők által kijelölt útvonalon és meghatározott időpontban, valamint a
Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége kezdeményezésére 2018. október 04-én.
Rendezők:
Az országos verseny e kiírásnak megfelelő koordinációját, irányítását a szabadidősport világszervezetétől (The
Association For International Sport for All, TAFISA) kapott felhatalmazás alapján a Magyar Szabadidősport Szövetség
(MASPORT) végzi, a rendezvény lebonyolítását pedig a helyi szervezők.
Résztvevők:
A versenykiírásban foglaltakat elfogadó személyek.
A gyaloglásban lakhelytől, kortól, nemtől és nemzetiségtől függetlenül bárki részt vehet.
Lebonyolítás rendje:
Ajánlott túratáv: 5-10 km
Útvonal: Jelentős emelkedőktől mentes, egyenletes, biztonságos terepet célszerű kijelölni. Ezen kívül javasoljuk,
hogy a lehetőségek függvényében az útvonal legyen alkalmas arra, hogy bemutasson helyi (városi, települési)
látványosságokat, nemzeti parkot, nevezetességeket is, mert több éve meghirdetett szlogenünk folytatódik:
„Ismerd meg városodat gyalog(lással), kirándulj a természetben a szürke hétköznapok után!”
A távot gyaloglással kell teljesíteni. Futni tilos!
Helyezéseket nem hirdetünk. Mindazok eredménye, akik teljesítik a távot, egyformán értékes számunkra.
Nevezés:
Az Országos programban való részvétel feltétele az online jelentkezési lap beküldése.
Nevezési határidő:
2018. szeptember 14.
A helyi eseményen való részvétel feltételeit a helyi szervezők szabályozzák.
Díjazás:
A helyi díjazáshoz, a Magyar Szabadidősport Szövetség 10 db pólót biztosít rendezvényenként, de
tagszervezetenként maximum 50 db emblémázott pólót ad át a megyei koordinátornak (területi szabadidősport
szövetség képviselőjének), aki saját szisztémája szerint használja fel azokat.
Költségek:
A Magyar Szabadidősport Szövetség vállalja a központi propaganda költségeit, továbbá megyénként maximum 50 db
pólóval a helyi díjazáshoz való hozzájárulást. Vállalja továbbá megyénként maximum 5 helyszín rendezési
költségeihez való hozzájárulást az alábbiak szerint: Egy rendezvényhez 10.000,-, két rendezvényhez 20.000,-, három
rendezvényhez 30.000,-, négy rendezvényhez 40.000,-, öt rendezvényhez 50.000,- forint hozzájárulást. Az egyéb
költségeket a helyi szervezők fedezik.
Egyebek:
Ajánlott viselet: kényelmes, puha talpú cipő/sportcipő, laza egyetlen testrészt sem szorító ruházat.
Projektvezető: Bánhidi Rita
E-mail: banhidi.rita@masport.hu
Mobil: +36 30 697 3773

A gyalogló napon mindenki saját felelősségére vesz részt!
Magyar Szabadidősport Szövetség
e-mail: info@masport.hu

www.masport.hu

