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LASER RUN ÉS ÖTTUSA VILÁGBAJNOKSÁG
JEGY, BELÉPÉSI INFORMÁCIÓK
szeptember 2.
szeptember 3.
szeptember 4.
szeptember 5

női öttusa váltó
férfi öttusa váltó
Laser Run futamok és öttusa női elődöntő
Laser Run futamok és öttusa férfi elődöntő

sétálójegy 1000 Ft
sétálójegy 1000 Ft
sétálójegy 1000 Ft
sétálójegy 1000 Ft

SÉTÁLÓJEGY: 1000 Ft-os egységáron vásárolható meg a jegy.hu oldalon, a VIP szektor
kivételével a szabad helyek függvényében bárhol le lehet ülni, nem konkrét helyre szól
AKKREDITÁCIÓS KÁRTYÁT KAP:
• minden Laser Run versenyző
• Laser Run versenyben érintett egyesületenként egy előre megnevezett edző
Az akkreditációs kártya a Laser Run és öttusa versenyek teljes időtartama alatt díjmentes
belépésre jogosít, ülőhelyet pedig a megjelölt szektorban lehet elfoglalni.
A Laser Run bemelegítőpályára az öttusa versenyek kezdetéig nem korlátozzuk a
belépésre jogosultak számát, de a versenypályára már csak a versenyzők mehetnek be.
A verseny rajtja előtt a gyülekező helyről, sorbaállítás után, a szervezők kísérik be a
gyerekeket a versenypályára.

MEGNYITÓ
Szeptember 5. 19 óra
A megnyitóra a belépés díjmentes:
• amennyiben legalább egy napra (bármelyik napra) érvényes belépőjeggyel
rendelkezik az Öttusa és Laser Run Világbajnokságra
• akinek nincs szeptember 5-i napijegye, annak belépés csak 18:30-tól
• amennyiben rendelkezik szeptember 5-i napra szóló belépőjeggyel
• amennyiben rendelkezik akkreditációs kártyával

LASER RUN ZÁRÓBULI
szeptember 8. 19 óra
• Ingyenes részvétel, (mely tartalmaz ételt és egy üditőt) annak, aki akkreditációs
kártyával rendelkezik, de a belépés regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékot
kérjük emailen (competition@pentathlon.hu), vagy a helyszínen jelezni az
akkreditációs irodában, 2019. szeptember 8-án 12 óráig. Előzetes regisztráció
hiányában nem tudjuk garantálni a belépést. További étel, ital vásárlására a
helyszínen lesz lehetőség.
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LASER RUN VILÁGBAJNOKSÁG
JEGY, BELÉPÉSI INFORMÁCIÓK
•

Akkreditációs kártya nélkül 20 € belépő díj befizetése után, bárkinek lehetősége
van résztvenni a záróbulin (a belépődíj szintén tartalmaz ételt és egy üditőt)
Részvételi szándékot kérjük emailen (competition@pentathlon.hu) vagy a
helyszínen jelezni az akkreditációs irodában 2019. szeptember 8-án 12 óráig.
Előzetes regisztráció hiányában nem tudjuk garantálni a belépést. További étel, ital
vásárlására a helyszínen lesz lehetőség.

DÖNTŐ NAPOK (szeptember 6-7-8.)
szeptember 6.
szeptember 7.
szeptember 8.

Laser Run és öttusa női döntő
Laser Run és öttusa férfi döntő
Laser Run és öttusa mix váltó

3000-4500 Ft (napijegy)
3000-4500 Ft (napijegy)
3000-4500 Ft (napijegy)

Szeptember 2. és 5. között, amikor a sétálójegy -nem konkrét helyre szóló- áll a kiérkező
vendégek rendelkezésére, igyekszünk segíteni, szabad ülőhelyek függvényében, hogy az
akkreditált Laser Run-os versenyzők a szüleik, családjuk mellé ülhessenek le. Ezeken a
napokon a versenyzők bárhova ülhetnek, nem csak a számukra kijelölt szektorba.
Szeptember 6. és 8. között sajnos ezt már nem tudjuk biztosítani, így ezeken a napokon a
Laser Run versenyzők csak a számukra kijelölt szektorban foglalhatnak helyet.

