
21,1 km egyéni | 21,1 km váltó (3x7 km) | 4 km egyéni
7 km görkorcsolya és 7 km Nordic Walking

Időpont: 2012. június 03.
Útvonal: Ipari Park Győr /3 kör/
Versenyközpont: Audi Oktatóközpontja /volt Philips gyár parkolója/
Rajtszámok átvétele: A verseny napján a helyszínen: június 03-án 7.00 – 8.55 óráig

Nevezési díj a félmaratonra:
Előnevezés: május 25.-ig 3.000,-Ft, a helyszínen: 5.000,-Ft

Nevezési díj a váltóra csapatonként (3 fő):
Előnevezés: május 25.-ig 6.000,-Ft, a helyszínen: 9.000,-Ft

Nevezési díj a 4 km-es versenyre, a görkorcsolyára illetve a Nordic Walking-ra:
Előnevezés: május 25.-ig 2.000,-Ft, a helyszínen: 2.500,-Ft

A fizetés átutalással, csekken, vagy személyesen bonyolítható! A fizetés személyesen a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Sportszövetségek Egyesülésénél (9022. Győr,Batthyány tér 2.)
•   hétfő – csütörtök: 8.00 – 16.00 óráig
•   péntek: 8.00 – 12.00 óráig történik.

Áutalással: Budapest Bank Nyrt. 10103379-05951926-00000009 számlára
Kérjük megjelölni a születési dátumot. A váltónál: váltó nevét és a tagokat.

Díjazás félmaratonon és váltón a DECATHLON termékeivel:
Az első 40 év alatti (1973. és után születettek) 6 férfi – női befutó értékes sportfelszerelési díjat kap.
Az első 40 év feletti (1972. és előtt születettek) 6 férfi – női befutó értékes sportfelszerelési díjat kap.

Díjazás a váltón: 
Az első 3 beérkező férfi és női csapat érem és sportos díjazásban részesül.

Díjazás 4 km-en:
4 korcsoportban: általános iskola alsó (2001. és után születettek), felső (1997-2000. között születettek), 
középiskola (1992-1996. között születettek), az első 3 fiú és lány versenyző, valamint felnőtt (1991. és 
előtt születettek) az első 3 férfi és női versenyző részesül díjazásban.

Díjazás a görkorcsolya és a nordic walkingon:
Az első 3 férfi és női versenyző részesül díjazásban.

Sorsolás: a résztvevők között értékes ajándékokat sorsolunk ki a verseny végén

8:45
9:00
9:04

10:30
12:10
13:00

-kor bemelegítés
-kor 4 km rajt
-kor félmaraton és a váltó rajt
-tól, Küzdősportok bemutató, tánc bemutató és gyerek játék versenyek
-kor  eredményhírdetés
-kor Sorsolás

Az összes nevező félmaraton pólót kap. A félmaratonon és a váltón futók plusz befutócsomagot kapnak.

Programok:



Támogatóink 
Decathlon Győr  •  Büchl Hungaria Kft. Győr  •  Ipari Park Kft. Győr  •  Pannako

Viamat Kft  •  OTP Győr  •  Liteonit  •  Borsodi Műhely Kft  •  Raab Team
Security Patent Kft.  •  Margaréta Virágbolt  •  Misszió Mentő Kft.  •  Kék-Duna Rádió 

Fémker  •  Viola

Fővédnök
Dr. Szakács Imre

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Elnöke

Védnök:
Kabarcz Balázs

Decathlon Győr igazgató
Gömöry Árpád

Büchl Hungaria Kft. Győr ügyvezető igazgató
Balogh László

Ipari Park igazgató

Rendező: Győr-Moson-Sopron Megyei Szabadidősport Szövetség • 9022. Győr, Batthyány tér 2.
Telefon: 96 618-296 • Mobil: 06 30 9 175 165 • Honlap: www.gyorisport.hu • E-mail: info@gyorisport.hu
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