
 

III. Szigetmonostori Mikulás Futás 
 

Verseny információk!                                                                   Futónaptár.hu 
 

Verseny idıpontja: 2016. december 10. szombat 
 

Helyszín: 2015. Szigetmonostor, Árpád u. 15. Faluház 
 

Programfelelıs: Gedeon Zsolt 
 
Tel.: 70/601 61 99 
 
E-mail: pegazussme@gmail.com 
 
  

Rajtok-távok-korcsoportok: 
 
11:00-kor: 250m: 5-7 éves lány, fiú 
 
11:10-kor:  500m: 8-10 éves lány, fiú 
 
11:20-kor: 1000m: 11-14 éves lány, fiú 
 
11:30-kor: 7700m: 15-25, 26-40, 41-59, 60-70 nıi, férfi 
 
12:40-kor: Súlylökés: abszolút nıi, férfi  
 
Eredményhirdetés: 14:00-kor, bent a faluházban! 
 

Díjazás:  
 
Minden korcsoport 1.-3. helyezett nıi és ffi. futója serleg, érem, oklevél, díjazásban részesül. 
A gyermek távok minden befutója pici meglepetést kap tılünk. A súlylökés 1.-3. helyezett 
versenyzıje, serleg, érem, oklevél díjazásban részesül. 
 

Nevezés:  
 
Versenyünkre csak a helyszínen lehetséges a nevezés! 
 
Gyermek távok: 500ft 
 
Felnıtt táv: 1500ft 
 
Súlylökés: 1000ft 
 

Egyéb információk:  



 
Kedves futók, súlylökık, szurkolók! 
 
Szeretettel várunk Titeket, a III. szigetmonostori mikulás futásra, ahol mindig nagy élmény 
futni, súlyt lökni, a szurkolóknak pedig beszélgetni, és igazán jókat kiabálni, szurkolni! 
Immáron ez a harmadik alkalom, és nagyon úgy fest a dolog, hogy kezd tradicionális 
eseménnyé válni a mikulás futás, hála Szigetmonostor önkormányzatának és a Faluház 
vezetıjének! Nélkülük nem folytatódhatna ez a klassz kis futóverseny, de Istennek hála, 
december 10.-n újra rajthoz állhatnak a futók, és súlylökık! Ám ismertetném a versennyel 
kapcsolatos egyéb, ámde annál fontosabb infókat! A versenyen a gyermek távok a faluház 
udvarán lesznek kijelölve szalaggal végig, ahol egy kör 250m-s lesz, és végig terepen fognak 
futni és a kijelölt pálya technikás lassú pálya, ám ettıl lesz nagyon izgalmas és a lassabb 
futóknak is adott a nagy dobás lehetısége a villámlábúakkal szemben. A súlylökés is itt lesz 
kijelölve. A versenyen nem lesz idımérés, ám a távok pontosan lesznek kijelölve GPS 
segítségével, és a befutók sorrendje fent lesz a honlapunkon.  A súlylökésnél mindenki kettıt 
lökhet egy 3kg-s golyóval, amit mi biztosítunk. A célban meleg tea, és keksz várja a futókat. 
A felnıtt hosszú táv végig piros szalaggal lesz kijelölve, és gyakorlatilag körbe kell futni 
Szigetmonostor peremvidékét a dunai gáton, ám errıl láthattok itt az oldalunkon térképet, 
eltévedni nem lehet! A felnıtt táv gyors pálya, lehet rajta repeszteni és festıi a környezet 
amin futhattok! A gyermek távok minden befutója picike meglepetést kap.  
 
Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, egy kellemes karácsony elıtti futóversenyre a 
csodálatos Szigetmonostor községébe! 
 
Tisztelettel: Gedeon Zsolt szervezı 


