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VERSENYKIÍRÁS
Versenyközpont: Tulipános Általános Iskola (9026 Győr, Rónay Jácint utca 6.)
Távok: 1,3 kmes gyermekfutás (2 kör a Kálóczy tér körül, végig aszfaltozott úton), 5,1 kmes futás
(Győr  Belváros és Révfalu városrészeiben végig aszfaltozott úton), 11,3 kmes futás (Győr –
Belváros, Révfalu és Pinnyéd városrészeiben, végig aszfaltozott úton) valamint 5,1 kmes Nordic
Walking (a pálya megegyezik a 5,1 kmes futással)
Nevezés: Előnevezni a gyorisport@gmail.comcímen lehet 2015.12.06ig, ahol kérjük megadni a
teljes nevét, születési évét, az egyesület vagy település nevét, versenytávot és a pólóméretet. 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 2015.12.20án az 1,3 kmes távon
11:0012:30 között, a 5,1 és a 11,3 kmes távon 11:0012:45 között.
Nevezési díjak és rajtidőpontok:
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A nevezési díj tartalmazza:










részvétel a versenyen
a verseny egyedi pólóját az előnevezőknek és az első 30 helyszíni nevezőnek
kijelölt útvonalat irányítókkal
chipes időmérést az 5,1 és a 11,3 kmes távokon
frissítés a 11,3 kmes táv közben
a gyermek verseny minden indulója csokit kap a befutáskor
a versenyvégén zsíros kenyér, meleg tea uzsonnát
egy meglepetés ajándékot
orvosi ügyelet a verseny alatt

Útvonal: A pályák végig felfestettek és útirányítással ellátottak. Az 1,3 kmes távon futók a Kálóczy
tér körül teljesítenek 2 kört és befutnak az iskola kapuja előtt található célba. Az 5,1 kmes távon
indulók a Belvárosban és Révfaluban kijelölt kört teljesítik, míg a 11,3 kmes távon versenyzők a
töltésen haladva Pinnyéden is futnak egy kört és jönnek vissza Révfaluba.
data:text/html;charset=utf8,%3Cp%20class%3D%22MsoNormal%22%20align%3D%22center%22%20style%3D%22margin%3A%200px%200px%200.0…

1/2

2015. 11. 26.

Györisport  XX. KARÁCSONYI ROHANÁS

Korosztályok:
1,3 km

5,1 km

11,3 km

Lányokfiúk

Férfiak

Nők

Férfiak

Nők

20012003

1960 és előtt

1965 és előtt

1965 és előtt

1970 és előtt

20042006

19611970

19661975

19661975

19711980

2007 és után

19711980

19761985

19761985

19811990

19811990

19861995

19861995

1991 és után

19912000

1996 és után

1996 és után

2001 és után

Díjazás: A kategória első helyezettjei futószobrot, a második és harmadik helyezettjei érem
díjazásban részesülnek. Az abszolút első helyezettek kupa díjazásban részesülnek. A pályacsúcsokért
külön díj jár.
Eredményhirdetés: Minden távon kb. 15 órakor kerül kihirdetésre.
Egyéb: A 1,3 kmes gyermekfutáson csak 14 év és annál fiatalabb versenyzők indulhatnak. A
versenyen mindenki saját felelősségére indul, melyet minden induló a nevezési lapon aláírásával
jegyez. A nevezés lemondása esetén a nevezési díj visszautalására nincs lehetőség, de a megyei
szövetség következő versenyén a nevezés felhasználható. A verseny területén reklám és kereskedelmi
tevékenységet folytatni csak a rendezők engedélyével lehet.
Érdeklődni: Molnár Z. Csabáné Editnél a 30/9165175ös, Jámbor Vilmosné Mártinál a 30/407
2606as vagy a 96/618290es telefonszámon vagy személyesen a GyőrMosonSopron Megyei
Szabadidősport Szövetség irodájában a 9022 Győr, Teleki László utca 46ban, hétfőtőlcsütörtökig 9
től 14 óráig és pénteken 9től 12 óráig lehet és az esemény facebook oldalán:
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