IV. Hanságfutás-Jánossomorja 2021.

A verseny ideje: 2021. szeptember 25.
A verseny kiemelt támogatója:

binder cable assemblies Bt
Jánossomorja Város Önkormányzata

A verseny támogatója:

PEZ Production Europe kft
Hipp kft

Versenyközpont (rajt-cél): Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola (Jánossomorja, Iparos u.
10) Öltözési és zuhanyozási lehetőség a sportcsarnok és az uszoda öltözőiben.
Program:
8:00-9:30 − rajtszámok felvétele a versenyközpontban
9:30 rajt 800 m 10 éven aluliaknak
9:40 rajt 400 m óvodásoknak
10:00 – rajt 13 km
10:05 - rajt 3 km
12:00 − eredményhirdetés
Táv:





400 m óvodásoknak. A környező utcákban halad. Nem verseny, nevezési díj, időmérés
nincs. Aki a nevezési felületen előzetesen regisztrál, a célba érkezéskor befutóérmet
kap.
800 m 10 éven aluliaknak. A környező utcákban halad. Nem verseny, nevezési díj,
időmérés nincs Aki a nevezési felületen előzetesen regisztrál, a célba érkezéskor
befutóérmet kap.
13 km Az útvonal körülbelül 1/3 része aszfalton, 2/3 része a Hanság mezőgazdasági
útjain halad.
3 km A városban halad

Időmérés: Chipes időmérés
Frissítés: 13 km-en fordítónál és a célban: víz, szőlőcukor, banán

3 km-en a célban: víz, szőlőcukor, banán
Nevezés: Előnevezés 2021. szeptember 15-ig az alábbi linken található nevezési felületen:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0D98gMayjWpx_fApGHf_kXN-C_Km4Xr6-MES5z4GQxkTgA/viewform

A nevezési díjat az alábbi számlaszámra kérjük utalni:
Jánossomorjai Független Közéleti Társaság
Duna Takarékbank
58600290-16964378
Közlemény/megjegyzés: név, versenytáv
Kérjük, hogy a közlemény/megjegyzés rovatba tüntessék fel a nevezés során megadott nevet
és a választott versenytávot.

Az előnevezés csak akkor érvényes, ha a nevezési díj teljes összege 2021. szeptember 15-ig a
megadott számlaszámra beérkezik.
Nevezési díj: 13 km-en 3.500,- Ft
3 km-en 2.900,- Ft
Az előnevezők a verseny egyedi pólóját kapják.
A helyszínen nevezést csak korlátozott számban tudunk elfogadni.
Korosztályok: 13 km női: -18 év, 19-34 év 35-44 év 45+év
férfi: -18 év 19-39 év 40-49 év 50+ év
3 km -12 év 13-14 év 15-18 év 19-45 év 46+év
A korosztályok besorolásánál a születési évet vesszük figyelembe.
Díjazás: Korosztályonként és nemenként az első három helyezettet éremmel, nemenként az
abszolút első három helyezettet serleggel díjazzuk.
Minden célba érkező befutóérmet kap.
Egyéb: A verseny részben közúton halad, a közlekedési szabályok betartása mindenki
számára kötelező! A versenyző a nevezéssel nyilatkozik arról, hogy a versenyre felkészült, a
versenyen saját felelősségére vesz részt.
További információ a 68bognar.laszlo@gmail.com címen kérhető.
Facebook eseményoldal:
https://www.facebook.com/events/302208734658965/

