18. SPRINT ÓÉV FUTÁS KOMÁROM
2016. december 17. szombat 10 óra
Nevezés: 8 órától Komárom városi sportcsarnok, Czuczor Gergely út 62.

Itt öltözési és tusolási lehetőség is van
Az 1-200 előnevező a versenyre készített

egyedi érmet kap a nevezésnél

Előnevezés: 2016. 12. 5-ig, vagy a Mikulás futáson Tatabányán december 4.-én.

Nevezni a helyszínen és előre e-mailon is lehet, de fizetni a helyszínen kell.
Aki december

14-ig e-mailon előre nevez az a saját fényképével ellátott egyedi

KARÁCSONYI lapot kap. Amennyiben nincs róla fényképem küldjön magáról.
Már a Mikulás futáson is lehet előre nevezni a versenyre, akár befizetéssel is.

A DUNA kupa és a Sprint versenyek eredmény hirdetése 13 órae

Aki mind a 8 Sprint versenyen részt vett egy KUPÁT kap.
A díjakat csak ezen a versenyen lehet átvenni, utólag nem kerül kiosztásra
TÁVOK: 200 méter 10 éves korig, nevezés ingyenes (2006 és utána születetteknek)

Rajt: 200 méter 10 óra, 4300 méter 10 óra 15 perc
A 4300 métert gyaloglásban is lehet teljesíteni, a gyaloglókat is díjazzuk.

4300 méteren érem nélkül 1000 forint, 14 éves korig 500 forint
Éremmel: 2000 ft, 14 éves korig 1500 ft, az érmet a nevezésnél adjuk át.
KOROSZTÁLYOK
Nevezési díj:

4300 méteren: Lányok:

10 éves korig, 11-12, 13-15, 16-19, 20-29,

30-39, 40-49, 50-59, 60-69 és + 70 Fiúk: 39 évig mint a lányoknál,
40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79 és 80 év felett

Díjazás: 200 méteren minden befutó ajándékot kap a célban
4300 méteren a korosztályok 1-3 helyezettje egyedi díjazásban részesülnek.
Számos különdíj kerül kiosztásra, ami csak a helyszínen derül ki
A díjakat csak személyesen az eredményhirdetésnél lehet átvenni, utólag nem kerül kiosztásra

A legjobb hat jelmezes futó különdíjban részesül
Eredményhirdetés kb: 12 óra

Mivel a verseny nem teljesen lezárt útvonalon halad,
így mindenki köteles betartani a KRESZ gyalogosokra vonatkozó szabályait

Támogató: Komárom város Önkormányzata
Budai Attila vállalkozó Tardos, városi rendőrség Komárom
Ezen az e-mailon lehet előre nevezni:

sprintfutoklub@gmail.com

Rendező: SPRINT FUTÓKLUB-KEFE Komárom
Tel:30-265-1199---34-310-287 Facebook.sprintfutoklub. itt lesznek a képek

