Már huszonötödik alkalommal: egy hangulatos utcai-erdei kisvárosi futóverseny, ami kék
busszal elérhető. Lelkes szervezők, profi előkészítés, összefog a kisváros. Fillérekért, mert nem a
pénzért, hanem a mozgás öröméért csináljuk.
A mozgás népszerűsítése érdekében a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület október 17-én,
vasárnap rendezi meg a Kerekdomb-futást Törökbálinton.
A rajt október 17-én 9:00 és 9:30 között, a Munkácsy Mihály Művelődési Ház előtt lesz, a Munkácsy
M utcában, ami elérhető a Kelenföldi pályaudvarról a 172, 173-as, Budaörsről a 88, 140B kék buszokkal.,
Érdről, Budakesziről, Diósdról, Biatorbágyról, Budafokról Volán járattal közelíthető meg.
A nevezési díj diákoknak 300 Ft, másoknak 500 Ft, mellyel a verseny lebonyolítási költségeihez
járulnak hozzá az indulók. Nevezés 7:45 órától 8:45 óráig a helyszínen.
Távok:
-

a 2015 és 2018 között születetteknek:
a 2011 és 2014 között születetteknek:
a 2007 és 2010 között születetteknek:
a 2003 és 2007 között születetteknek:
a 2002-ben vagy korábban született nőknek:
férfiaknak (a szintidő: 60 perc!!!):

0,6 km,
1,3 km,
2,9 km,
4,3 km,
4,3 km,
7,8 km.

Az 1971-ben vagy az előtt született hölgyek és urak senior kategóriában
versenyeznek, melyet külön értékelünk!
Akit érdekel az időeredménye, kérjük, mérje magának! Az útvonalak térképvázlatát a helyszínen és a
futoterkep.hu oldalon tekinthetik meg az indulók. Felvezető kerékpárosok, és időszakos forgalomlezárás
biztosítja a pontos és biztonságos útvonalkövetést.
Minden korosztályban (nemek szerint) az első három helyezett részesül díjazásban.
Azon célbaérkezők között, akik a saját koruknak megfelelő távot teljesítik és megvárják a
sorsolást, egy trekking kerékpárt sorsolunk ki!

Fontos! A torlódás elkerülése érdekében kérjük, időben jöjjön nevezni! On-line is lehet nevezni
a fenti QR kód segítségével. Az ilyen nevezést követően külön asztalnál lehet majd a nevezési
díjat kifizetni és a rajtszámot átvenni.
Esőnap nincs!
A mozgásért, az élményért, a közösségért, a környezetünkért, az egészségünkért!!!
Törökbálint, 2021. szeptember 22.
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