KEVI CROSS RUNNING
2021.07.10.
Gyertek, töltsünk egy nyári napot együtt Túrkevén, a napfény, a gyógyvíz, a kunhalmok és a
pusztai természet városában!




Teljesítsd az akadályokkal tarkított távokat ❗
 Tűrőképességed feszegetve futhatsz a tűző napsütésben!  FRISSÍTŐVEL várunk több
ponton! 
Az akadályok már TESZTELVE! 
 Nem fogsz csalódni! Mindenki számára teljesíthetőek.
 Ha mégis úgy döntesz, 1-1 feladatot kihagynál, lesz rá megoldás!  


Már most kezdd el gyakorolni a négyütemű fekvőtámaszt! 






3km-en 8 éves
7km-en 10 éves
14km-en 12 éves kortól tudtok nevezés leadni❗
www.kevicrossrunning.hu
Mire számíthatsz az I. Kevi Cross Running terepfutó versenyen?
✅ Egy hatalmas bulira
✅ Egyedi befutóéremre
✅ Zsíroskenyérre
✅ Több ponton frissítőre
✅ Izgalmas akadályokra
✅ Kemény küzdelemre
✅ Sok-sok sárra!
✅ Eszméletlen hangulatra
✅ Meglepetésekre
és természetesen, hogy biztos nem maradsz szárazon!
Várunk Téged is, nevezz most:
https://sportorigo.com/HU/4/Nevezes/184/I-Kevi-Cross-Running
Ne feledd, az első 100 nevező meglepetés ajándékban részesül.
Ha elakadsz a regisztráció / nevezés során hívd az alábbi telefonszámot:
 Debreczeni Andrea: +36 20 348 6488






 Fazekasné Ács Anikó: +36 20 236 5354






 Nagy Andrea: +36 30 203 7934






vagy olvasd el a Sportorigo útmutatóját: https://sportorigo.com/HU/8/Utmutato
#kevicrossrunning #túrkeve #terpfutóverseny
I. Kevi Cross Running
2021. július 10. (szombat) 10:00
Helyszín: Túrkeve Termál- és Élményfürdő, Szálló, Apartman és Kemping
5420 Túrkeve, Kuthen király utca 11.

I. Kevi Cross Running programja:
--------------------------------------------07:00 Kapunyitás
09:00-ig Rajtszám átvétel
09:00 Megnyitó
09:15 Bemelegítés: Bozsóné Groholy Andrea
09:30 Hosszú táv rajt
09:40 Közép táv rajt
09:50 Rövid táv rajt
Versenykiírás:
--------------------------------------------2021. július 10-én, szombaton téged is vár az I. Kevi Cross Running családias hangulatban,
szép környezetben, ahol bebizonyíthatod, hogy bármilyen akadályt képes vagy leküzdeni,
csak akarni kell!
Túrkeve alföldi, mezőgazdasági város, melynek adottságait kihasználva szeretnénk
versenyünket kúszással, mászással, sárban-vizes árokban dagonyázással, gáton
hempergőzéssel és sok más akadállyal színesíteni!
18 év alatti is részt vehet a versenyen, kizárólag szülői felügyelettel!
AMIBEN BIZTOS LEHETSZ, NEM MARADSZ SZÁRAZON!
Távok:
--------------------------------------------Rövid táv: 3 km 4 000 Ft
Közép táv: 7 km 5 000 Ft
Hosszú táv: 14 km 6 000 Ft
Helyszíni nevezésre korlátozott számban lesz lehetőség, melynek ára:
Rövid táv: 3 km 6 000 Ft
Közép táv: 7 km 7 000 Ft
Hosszú táv: 14 km 8 000 Ft
Érvényes nevezés más versenyre nem használható fel, valamint másra nem ruházható át. A
nevezés díját sajnos nem áll módunkban visszafizetni!
Nevezési díj megfizetése az alábbi fizetési módokon lehetséges:
• Banki átutalás
• Bankkártyás fizetés
Túrkevei Atlétikai Club (TAC)
Takarékbank: 50468816-10004098
A számlázás automatikus. Nevezéskor e-mail cím és adószám megadása kötelező!
-------------------------------NEVEZÉS: www.kevicrossrunning.hu
-------------------------------A nevezési díj az alábbiakat tartalmazza:
--------------------------------------------• versenyen való részvétel forgalomkorlátozással biztosított útvonalon
• frissítő több ponton

• chipes időmérő minden távon
• egyedi érem
• WC, öltöző, zuhanyzó
• zsíros kenyér, üdítő, gyümölcs, zöldség
• minden futónak, aki rajtszámmal rendelkezik, július 10-re szóló strand belépő
• online fotó
• meglepetés
A helyszínen az alábbi étel-ital fogyasztási lehetőségek lesznek:
--------------------------------------------• GOA Grill & BBQ,
• Kürtöskalács
• Jégkása
A rendezvény vendége, a túrkevei kötődésű Rácz Lajos „BUGA séf", aki jelenleg az M5
televízió csatornán az „Erdei utakon Reviczky Gáborral" című műsor, Gasztro perceiben főz,
valamint főállásban szakácsokat képez.
2021. július 9-én este a Strand területén szabadtéri filmvetítéssel és meghosszabbított strand
nyitva tartással várunk minden nevezőt.
2021. július 10-én este a Strand területén éjszakai fürdőzést és hab-partyt tartunk discoval.
Zenél: Dj. Nagy Robi
Érték megőrzést nem vállalunk!
A strand területére a belépés csak megfelelő tisztálkodás után (zuhanyzás) lehetséges, sártól
mentesen! Felhívjuk figyelmedet a Fair play szabályainak mindenkori betartására!
A versenyen való részvétellel a versenyzők tudomásul veszik, hogy a róluk készült képeket,
videofelvételeket a szervező szabadon felhasználhatja. A fotókon és filmeken szereplők
ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Üdvözlettel:
a Szervezők

Futónaptár.hu

