Győrújbaráti Terepfutás
2015.03.29. (Vasárnap)
Versenyközpont: Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora (9081 Győrújbarát, Arany J. út 145.,
GPS koordináták: É: 47.588785, K:17.646644)
Távok: 800 m-es gyermekfutás, 3 km-es SörKrossz futás, 7 km-es és 14 km-es terepfutás (175 m ill.
350 m szintkülönbséggel a sokorói dombokon, erdei utakon).
Nevezés: Előnevezni a gybarati.terepfutas@gmail.com címen lehet 2015.03.25-ig, ahol kérjük
megadni a teljes nevét, születési évét és az egyesület vagy település nevét. A nevezés a nevezési díj
elutalása után válik véglegessé, a számlaszámot a nevezést visszaigazoló email-ben fogjuk elküldeni.
Az előnevezetteknek a verseny előtt jelentkezniük kell a nevezési pultnál a rajtszám átvételéhez. A
versenyen helyszíni nevezés is lehetséges 2015.03.29-én 9:00-10:30 között.
Nevezési díjak és rajtidőpontok:
TÁV

ELŐNEVEZÉS

800 m-es gyermekfutás
14 km-es terepfutás
7 km-es terepfutás
3 km-es SörKrossz

500,- Ft
1800,- Ft
1800,- Ft
1 500,- Ft

HELYSZÍNI
NEVEZÉS
800,- Ft
2500,- Ft
2500,- Ft
2 500,- Ft (korlátozott
számban)

RAJT
10:45
11:00
11:10
12:30

A nevezési díj tartalmazza:
- részvétel a versenyen
- kijelölt útvonalat irányitókkal
- chipes időmérés (a 7- és a 14 km-es távon )
- a verseny egyedi polóját (a 7- és a 14 km-es táv ELŐNEVEZETT indulóinak, amennyiben a
nevezési díj beérkezik a megadott számlaszámra)
- frissítés a 14 km-es távon féltávnál
- a gyermek verseny minden indulója érmet és csokit kap a befutáskor
- orvosi ügyelet a verseny alatt.
Korosztályok:
800 m
Lányok-fiúk
2005 és után

SörKrossz
Nők-férfiak
1984 és előtt
1985 és után

7 km
Férfiak
1960 és előtt
1961-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1995
1996-1999
2000 és után

14 km
Nők
1965 és előtt
1966-1975
1976-1985
1986-1995
1996-1999
2000 és után

Férfiak
1965 és előtt
1966-1975
1976-1980
1981-1985
1986 és után

Nők
1975 és előtt
1976-1985
1986 és után
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2015.03.29. (Vasárnap)
Útvonal: A pályák végig szalagozottak és útirányítással ellátottak. A 7 km-en futók a kör végén
befutnak, a tábor bejáratánál lévő rajt-célba a 14 km-en futók elhaladva a tábor előtt és még egyszer
teljesítik a kört. Az 800 m-es gyermekfutás és a 3 km-es SörKrossz futás a tábor területén lesz
megrendezve.
Díjazás: A 800 m-es gyermekversenyen minden induló befutó érmet kap. A 7- és a 14 km-es távon a
kategóriánkénti első három helyezett érem díjazásban részesül, az abszolút első helyezett női és férfi
futók kupát kapnak. A pályacsúcsok megdöntéséért különdíj jár. A SörKrossz futáson a
kategóriánkénti első három helyezett érem díjazásban részesül, az abszolút első helyezett női és férfi
futó egy évig birtokolhatja a „Vándor Söröskorsó”-t.
Eredményhirdetés: Minden távon 13 órakor kerül kihirdetésre.
Egyéb: A 800 m-es gyermekfutáson csak 10 év és annál fiatalabb versenyzők indulhatnak. A
versenyen fürdési lehetőséget nem tudunk biztosítani. A versenyen mindenki saját felelősségére indul,
melyet minden induló a nevezési lapon aláírásával jegyez. A verseny területén reklám- és
keresekedelmi tevékenységet folytatni csak a rendezők engedélyével lehet.
SörKrossz: A 3 km-es SörKrossz futáson csak 18 éves és annál idősebb versenyzők indulhatnak,
abban az esetben van lehetőség fiatalabb versenyző indulására is, amennyiben alkoholmentes sör
fogyasztásával teljesíti a távot (ezt az opciót bármely 18 éves vagy annál idősebb versenyző is
választhatja). A verseny egy kb. 1 km hosszú pályán zajlik. A rajt után egy korsó (0,5 liter) sör
elfogyasztása után vághat neki a versenyző az első kör teljesítésének. A kör végén újabb korsó sör
megivása után lehet elkezdeni a második kört, majd a második kör végén megint újabb korsó sör
leküzdése után kezdhető el a harmadik és egyben utolsó kör, aminek a végen már nem kell sört inni.

Érdeklődni: Bíró Károly Róbertnél a 20/338-71-04 és Görözdi Máténál a 70/967-77-94
telefonszámon lehet és az esemény facebook oldalán: Győrújbaráti Terepfutás.

