25. Turul futás a panoráma úton (14 óra)
Nevezés 12 órától Tatabánya

2016. május 8. vasárnap

Pilinszky János út 3. (volt Fellner iskola )

(a nevezés a tavalyi helyszínen van)

5400 m és 13200 m 14 ó ( 200 méter 10 éves korig 13 óra)
A 13 km-es távnak a Turul madárnál van a fordulója
Az 5 km-es táv id. Játékos Pál emlékverseny
A 13 km-es táv id. Ötvös Ferenc emlékverseny
A 13 km-es távon kb: 200 méteres szintkülönbség és 1 óra 45 perces szintidı van

Frissítés csak 13 km-en 8 és 9 km-nél, valamint a célban
Mindhárom távnak a rajtja és célja az iskola elıtt a csónakázó tó mellet lesz.
Nevezési díj: 200 méteren ingyenes, 5 és 13 km-en 2000 ft, 14 éves korig 1000 ft

Csak helyszíni nevezés van. Öltözés, az iskolában

Korosztályok: 5 km lányok-fiúk: 10 évig, 11-12, 13-15, 16-19, 20-29 3039, 40-49, 50-59, 60-69, + 70 év 13 km lányok: 14 évig, 15-19, 20-29,
30-39, 40-49, 50-59, 60 év felett. Fiúk: 39 évig mint a nıknél. 40-4445-49, 50-54, 55-59, 60-64 65-69, 70-74, 75 év felett

Díjazás:

200 méteren minden befutó ajándékot kap, aki nevezett és rajtszáma van.

5 km-en a korosztályok 1-6 helyezettjei érem díjazásban részesülnek.
13 km-en a korosztályok 1-3 helyezettjei KUPA díjazásban részesülnek

a fiúknál a 4-5-6. helyezettek érem díjazásban részesülnek.
A lányoknál a 4-5-6 helyezettek is külön felajánlásra

KUPÁT KAPNAK.

Számos különdíj kerül kiosztásra, ami csak a helyszínen derül ki. A
díjakat csak az eredményhirdetésnél és csak személyesen lehet átvenni,
utólag nem kerül kiosztásra. Különdíjat kap a hosszú távon a legjobb külföldi nıi és férfi futó

Mivel az útvonal nincs teljesen lezárva, így mindenki köteles betartani
a KRESZ gyalogosokra vonatkozó szabályait. Mindenki saját felelısségére fut.

Eredményhirdetés kb: 16 ó 30 p
Érdeklıdés: Sprint futóklub facebook és 34-310-287 30-265-1199

E-mail:sprintfutoklub@gmail.com Web:sprintfutoklub.hu
Rendezı: Sprint futóklub Tatabánya, Segítı:Tatabányai polgárırség
SZERVEZİ: Tatabányai Városi Szabadidısport Szövetség
A versenyen lehet jelentkezni a 17. Hegyek királyára egyedi fényképes rajtszámra

Aki a versenyt akár 1000 ft-al is támogatja annak a paravánra
kitesszük a színes fényképét a támogatók közé a következı versenyünkön.

Kiss Antal Mexicó olimpiai ezüstérmes gyaloglója, (1968 50 km)
vándorkupát ajánlott fel az 5 km-es táv abszolút gyıztesének.

