
 
 
VERSENYKIÍRÁS 
 
Helye: 
Úri település és környéke, Gomba és Felsıfarkasd települések érintésével. 
 
Távok: 
Félmaraton 
10km 
Kattintás a kívánt távra a részletes útvonalért, térképért, adatokért. 
Pályacsúcsok itt. 
 
Idıpont: 
2016. február 28., vasárnap 
Rajt: mindkét távnak délelıtt 10 óra 
 
Szintidık: 
félmaraton: 2 óra 45 perc 
10km: 1 óra 45 perc 
 
Idımérés: 
Chipes idımérés biztosítja a pontos adatokat. Ez lehetıvé teszi a nettó idımérést. A chip letéti 
díja 1000 Ft (ezer Forint), amit a rajtszámátvételkor kell fizetni, és a cship 
visszaszolgátlatásakor adunk vissza. 
 
Frissítés: 
Rajtban: víz, meleg tea, édeskeksz 
Farkasdi elágazásnál (10km visszafordítója, félmaraton háromszor érinti): víz, izo, meleg tea, 
nápolyi, sóskeksz, aszalt gyümölcs 
Farkasdi visszafordító (félmaraton): víz, izo, édeskeksz 
Gombai visszafordító (félmaraton): víz, izo, édeskeksz 
Célban: víz, meleg tea, zsíroskenéyr lilahagymával, házi sütemény 
 
 Versenyközpont: 
Úri, Rákóczi út 35. 
Úri Mővelıdési Ház 
Megközelítéshez információért kattints ide. 
Versenyközpont nyitvatartása: 
2016. február 28-án reggel 7,30 – 14,00 
Rajtszám átvétel, helyszíni nevezés: 
8,00 – 9,50 között 
 
Díjazás: 
Minden teljesítı egyedi plakettet kap. A verseny után minden teljesítınek .pdf formátumú, 
nyomtatható oklevelet küldünk e-mailben. 
Távonként: 
Nıi és férfi elsı három érmet kapnak. 
Nıi és férfi elsı helyezettek kupát kapnak. 
Korosztályos nıi és férfi elsı három helyezettek érmet kapnak. 



Korosztályok: 
junior: 18 éves kor alatt. 
felnıtt: 18 és 50 év között. 
senior: 50 éves kor fölött. 
A helyezettek még egyéb ajándékban is részesülnek, meglepetés a helyszínen. 
 
Nevezési díjak: 
Elınevezés: 
félmaraton: 1500 Ft 
10km: 1000 Ft 
Helyszíni nevezés: 
félmaraton: 2000 Ft 
10km: 1500 Ft 
Elınevezettek névre szólórajtszámot kapnak. 
A nevezési díjon felül a chip letéti díja 1000 Ft, amit a chip visszaszolgáltatásakor 
visszaadunk. 
 
 Elınevezés: 
Elınevezni az online nevezési oldalon található őrlap kitöltésével, és elküldésével, valamint 
az elınevezési díj átutalásával lehet. 
Elınevezni 2015. december 11. péntek reggel 8 órától 2016. február 24. szerda este 8 óráig 
lehet. 
FIGYELEM! Az elınevezés összege nem tartalmazza a chip letéti díját, amit a helyszínen, a 
rajtszám átvételkor kell fizetni. 
Elınevezési lehetıség még az Úri Farkas(d) Közösségi Futóversenyen 2015. december 13-án. 
Az elınevezettek névre szóló rajtszámot kapnak. 
Elınevezési oldal ide kattintva érhetı el. 
 
Póló: 
A köz kívánatára lesz póló. Mivel a nevezési díjba nem fér bele, és nem akarunk árat emelni, 
ezért mindenki eldöntheti, hogy kíván-e ilyet. Ebben az esetben elırendelésre van lehetıség, 
de nagy eséllyel valamennyit a helyszínen is meg lehet vásárolni. További részletek ezen az 
oldalon. 
 
 További információk: 
e-mail: farkasordito@kaboca.net 
20/427-90-17 (9-19 óra között) 
facebook 
 
Ezüsthegyi Kabóca 
versenyszervezı 


