Rajtinfó
Idén is a versenyközpont a Radnóti Miklós Általános Iskolában lesz, ami
kb. 5 percnyi sétára van a Polgármesteri Hivataltól. Átöltözésre,
csomagmegõrzésre és tisztálkodásra is az iskolában lesz lehetõség. A lenti
térképen jeleztük a legfontosabb helyszíneket.
Előzetes rajtcsomag átvételre a futás elõtt néhány nappal lesz
lehetõség. Hogy mikor és hol lehet majd átvenni elõzetesen a
rajtcsomagot, késõbb jelezni fogjuk.
A helyszíni nevezésre 07:00-09:00-ig lesz lehetõség a futás napján.
Az elõnevzett futók, akik a futás napján veszik át a rajtcsomagjaikat,
azokat szintén a Radnóti Miklós általános iskolában tudják átvenni a
számukra elkülönített helyen.
Rajt

Eredményhirdetés

Nevezési díj:

Félmaraton

10:00

12:30

2500 (3000 Ft helyszíni nevez

5 km

10:10

11:00

1000 (1500 Ft helyszíni nevez

10 km

10:15

11:30

1500 (2000 Ft helyszíni nevez

A rajt a móri Polgármesteri Hivatal elõl indul és ott is ér majd véget a
futás.
További információkat hamarosan közlünk. Addig is, ha bármilyen
kérdésetek van, jelezzétek nyugodtan.

Távok
A rajt és cél helye

Mindhárom táv Mór központjában, a Polgármesteri Hivatal elõtti úton fog
indulni és a parkon keresztül ugyanazon a téren ér véget.
Az utak felülete változó: fū, kavics, bitumen, homok mind elõfordulhatnak.
A szakaszok néhány részei egyenetlenek és esetenként sárosak lehetnek, és
elõfordulhat, hogy a futóknak pocsolyákkal teli részen kell áthaladniuk.
Lehetõség szerint útbaigazítók fognak állni a legfontosabb pontoknál vagy
megfelelõ jelek fogják segíteni az útbaigazítást. Kérjük, ne feledkezzenek
meg arról, hogy a szakasz burkolt és burkolatlan utakból áll.

Az 5km-es borospince táv
Az 5 km-es szakaszt röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy ez a laza
szakasz, az egész táv Móron belül lesz, elhanyagolhatónak mondható
emelkedésekkel. Ez a táv tökéletes azok részére, akik minimális
felkészüléssel szeretnének résztvenni a futáson. Ennek ellenére az 5 km-es
szakaszon is várunk olyan jelentkezõket is, akik erre a távra edzenek
komolyan és akár 20 perc alatti […]

A 10 km-es borospince táv
A 10 km-es távon a futók a pincéken kívül a szõlõskertek környékét is
megismerhetik. Mindannyian tudjuk, hogy a szõlõk általában a
domboldalokon vannak és ennek köszönhetõen ezen a szakaszon már
emelkedõkkel is találkozhatunk, miközben a szõlõskertek mellett futunk el,
amelyek között megtalálhatjuk az ezerjó szõlõt is. Az emelkedõ után ismét
ereszkedõ útvonalon folytathatjuk a futást, ugyanazon a […]

A várig tartó félmaratoni táv
A félmaratoni táv nem csak a hosszát tekintve a legnagyobb kihívást
jelentõ szakasz. Ezt az útvonalat hosszú emelkedõk, esetenként meredek
szakaszok jellemzik, ezért nem valószínû, hogy valaki ezen a távon fogja
futni a legjobb idejét, kivéve, akinek ez lesz az elsõ. Ezen távot választó

futóknak a szõlõhegyek tetejérõl gyönyörû kilátásban lesz részük. Az
útvonal felénél a futók […]

