
Versenykiírás                                                  Futónaptár.hu 

II. Ro-ly Bau kupa félmaraton, 30 
km-es, 9km-es, valamint családi futóverseny 

2016. augusztus 6. Cserépfalu   

A II. CserépiTrapp futóversenyre való online jelentkezés megkezdődött. 
 

A rendezvény részleteiről tájékozódhatsz Facebook oldalán is.  

A cserépi KSE keretén belül a cserépi TRAPP futást szervez. 
Időpont: 2016. augusztus 5-7.  

Szereted a KIHÍVÁST? - Akkor itt a helyed a Bükkalján, augusztus 06-án. 

 

Az augusztusi sár vagy a hőség teszi próbára az erőlétedet! 
70% aszfalt, 30% murvás talaj. 

 Menetrend 

Péntek: 

• 17:00-21:00 Szállás elfoglalása (Első 50 fő szállás-elfoglalása (iskola tornatermében, 
ingyenes)) 

• 18:00-20:00 Tészta parti ingyenes (+1 dobozos Coca-Cola vagy 1 dobozos sör) 
• 19:30 Indulás Iskola elől: Szafari-Busz kirándulás (három falu bejárása, ingyenes) 
• Ismerkedés a falu látványosságaival 

Szombat: 

• 8:00-9:45 Helyszíni nevezés 
• 9:45 Közös bemelegítés 
• 10:00 21 km-en valamint a 30 km-en résztvevők egyszerre rajtolnak. 
• 10:20 Rajt 9 km-es táv 
• 10:30 Rajt 1km gyermek táv (3 - 8 éves korig) 
• 10:40 Rajt 2km gyermek táv (9 - 14 éves korig) 
• 12:00 Ebéd 
• 14:00 Eredményhirdetés (mindenkinek egyben) 
• 15:00 Indulás a Bogácsi Termálfürdőbe (egyéni módon kell megoldani az utazást) 
• Este: egyéni szabadidős tevékenység 



Vasárnap: 

• Legkésőbb 9 óráig az iskolai szállás elhagyása  

Díjazás: 

30 km női és férfi abszolút első három helyezettje serleget, érmet és tárgy jutalmat kap 
Minden beérkező: 

• Befutó-érmet és pólót kap 
• fürdőzési lehetőség a Bogácsi Termálfürdőben 
• ingyenes ebéd 

 

21 km női és férfi abszolút első három helyezettje serleget, érmet és tárgy jutalmat kap 
Minden beérkező: 

• Befutó-érmet és pólót kap 
• fürdőzési lehetőség a Bogácsi Termálfürdőben 
• ingyenes ebéd 

9 km női és férfi abszolút első három helyezettje serleget, érmet kap és tárgy jutalmat kap. 
Minden beérkező: 

• Befutó-érmet és pólót kap 
• fürdőzési lehetőség a Bogácsi Termálfürdőben 
• ingyenes ebéd 

Gyerektáv (1-2km) minden beérkező érmet és apró jutalmat kap. Az első három lány és fiú 
serleggel jutalmazzuk. 
A szülők kísérhetik a gyermeküket a versenyen. 

 

Cserépfalu, Bükkzsérc, Bogács, Cserépváraljai lakosok 15% kedvezményben részesülnek. 
 


