Szeretettel meghívunk az első

Szomolyai Cseresznyevirágzás Futóverseny-re.
Futónaptár.hu
Szomolya a Bükk lábánál helyezkedik el, nagyon szép természeti környezetben. A falu
nevezetessége a szomolyai fekete cseresznye, amely nagyon ízletes, sötét bordó húsú, korán
érő és virágzó cseresznyefajta. A gyümölcs az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kap a
falu életében, ezért szeretnénk ünneppé tenni a cseresznyefák virágzását.
A futóverseny helyett gyalogtúrán is részt vehetsz, lesz falusi termékek vására és ízletes
gasztronómiai kínálat, és mivel az egri borvidékben helyezkedik el a falu, így finom szomolyai
borokat is kóstolhatsz.
Az esemény a Szomolya Idegenforgalmáért Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.
2016. április 16. szombat
• Rajt / Cél helyszíne: Szomolya, Kőhodály (Zrínyi u. 58.)
• Rajt időpontja: 11.00 óra
• Időmérés zárása 13.00 óra
• Távok: Kiskör 2,9 km / Nagykör 7,9 km
• Időmérés: központi időmérés a célnál
• Nevezés módja: előnevezés, illetve az esemény napján, a helyszínen (az előnevezési
honlap címét hamarosan közzétesszük)
• Rajtszám átvétel: a verseny napján a versenyközpontban, személyesen
Nevezési díjak
• Kedvezményes nevezési díj 2016. április 13-ig: 800 Ft
• Normál nevezési díj 2016. április 13. után: 1000 Ft
• A helyszíni nevezés a rajt előtt negyedórával zárul (10.45)
• A kedvezményes nevezési díjnak 2016. április 14-ig be kell érkeznie az Egyesület
bankszámlájára, ellenkező esetben a normál nevezési díj az irányadó.
• Bankszámlaszám: Szomolya Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület 5420002511016274
Minden nevezőnek biztosítunk:
• egyedi befutó emlékplakett,amely a szomolyai fazekas munkája
• frissítés három ponton
• orvosi jelenlét, polgárőri biztosítás
• öltöző, WC, ruhatár, értékmegőrzés
• képgaléria, ingyenesen letölthető képekkel
Egyéb információk
• A verseny útvonala döntő részben aszfalton vezet, de a Nagykörnek van egy 200
méteres és egy 1300 m-es földúton vezető része. Szintemelkedés max. 50 m.
• Útlezárás nem lesz, a futóútvonalat polgárőrök és önkéntesek biztosítják.
• Az útvonal változtatásának jogát a szervezők fenntartják. Minden változásról
Facebookon értesítjük a résztvevőket.

