Új időpont!!!
VII. Imre - Lőrinc Futóverseny
„Futás, ami összeköt…”
versenykiírás

Lőrinc 2000 SE

2013. április 13. (szombat) 10.00 óra
Rajt és Cél:

Pestszentimrei Sportkastély
1188 Budapest - Pestszentimre, Kisfaludy utca 33/c.

A verseny célja: Tisztelgés az 1848-as események előtt és versenyzési lehetőség biztosítása.
Rendező: Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc –Pestszentimre Önkormányzata
és a Lőrinc 2000 SE
Fővédnök: Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Megközelíthető: Kőbánya – Kispest metró állomástól a 184-es busszal. Gépkocsival a
Nagykőrösi út felől vagy az Üllői út külső szakaszát követve a Béke térnél a Királyhágó úton
haladva.

Futás korcsoportok:
Mini:
- 2007
Gyermek 1: 2006 - 2004
Gyermek 2: 2003 - 2001
Serdülő:
2000 - 1998
Junior:
1997 - 1994

Felnőtt 1:
Felnőtt 2:
Senior 1:
Senior 2:
Veterán 1:
Veterán 2:

1993 - 1984
1983 - 1974
1973 - 1964
1963 - 1954
1953 - 1944
1943 – vagy korábban születettek

Futam
1. Mini fiú
2. Mini lány
3. Gyermek 1 fiú
4. Gyermek 1 lány
5. Gyermek 2 fiú
6. Gyermek 2 lány
7. Serdülő fiú
8. Serdülő lány
9. Imre-Lőrinc kezdőknek
10. Kerékpáros futam
11. Juniortól - Veteránig

Csak helyszíni nevezés
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes
Előnevezés 1500 Ft
Helyszíni nevezés:
2000 Ft

Táv
300 m
700 m
700 m
2000 m
3000 m
8000 m

Rajtidő
10.00
10.10
10.20
10.35
10.50
11.05
11.20
11.50
12.20
8000 m
12.30

A serdülő korcsoportú versenyzők nevezhetnek a 8 km-es távra is, de a juniorokkal együtt
rangsoroljuk őket!
Kerékpáros futam: Mezőny verseny, korosztályos bontásban, 12 éves kortól! A részvétel
technikai feltétele a műszakilag megfelelő országúti vagy MTB kerékpár, valamint bukósisak.
A kerékpárok a rajt előtt műszaki átvételen esnek át.
Kerékpáros korcsoportok:
Serdülő: 2001 – 2000
Ifjúsági: 1999 – 1998
Junior: 1997 – 1994
Felnőtt: 1993 és előbb születettek
A 10. és 11. futam útvonala: Sportkastély – István u. – Nemes u.- Királyhágó u. – Halomi u.
– Gyékény tér – Dráva u. – Bököny u. – Mályinka u. – Fogoly u. – Péterhalmi u. – KettősKörös u. – Lőrinci u. – Sportkastély
Frissítő: 4 km-nél, valamint a célban.
Időmérés: A gyermek korcsoportoktól Chip technológiával! Chip leadása célba
érkezéskor! A mini futamokban kézi időmérés.

Előnevezés: 2013. április 9-ig. Nevezni az lorinc2000se@gmail.com címen lehet, a név,
születési év, lakhely és táv megadásával. Előnevezési díj: 1500 Ft, amelyet a 6510011810025774 (Lőrinc 2000 SE) bankszámlaszámra kérjük átutalni. Csak a határidőre beérkezett
nevezési díjak számítanak előnevezésnek.

Helyszíni nevezés: 2013. április 13-án, a helyszínen 8.00 órától. A nevezés a futamok
rajtja előtt 30 perccel befejeződik. A helyszíni nevezési díj: 2000 Ft.
A Városgazda Kártya tulajdonosoknak és a „Lendületbe hozzuk!” lakossági programban
résztvevők számára a nevezési díjakból 200 Ft kedvezményt adunk!
Kerületi iskolák tanulóinak a versenyen való részvétel ingyenes!
Mozgósítási verseny: A legaktívabb kerületi iskolákat értékes sportszerutalványokkal
díjazzuk! A mozgósítási versenyre csak előnevezést fogadunk el, melynek határideje:
2013. április 9.(kedd)

A csoportos nevezési lapokat az iskoláknak megküldjük. Tíz diákonként egy 1 fő pedagógus
ingyen nevezhet! A március 15-re leadott nevezések nem érvényesek!!
Eredményhirdetés: A mini korcsoporttól - a gyermek 2 korosztályig a 7. futam ideje alatt
kihirdetjük az eredményeket. A többi kategória hirdetésének időpontja: 13.45!

Díjazás: Minden célba érkező emblémázott pólót vehet át, továbbá a kategória első három
helyezettek érem és tárgyjutalom díjazásban részesülnek. A nőket és férfiakat külön
értékeljük.
Az abszolút 1-3. helyezettek (11. futam, férfi-női) támogatóink jóvoltából
pénzdíjazásban részesülnek!
Az eredményhirdetés után a rajtszámok alapján tombola tárgyakat sorsolunk ki!
A versenyszámok között és után a nézőket és a versenyzőket különböző programokkal és
műsorszámokkal szórakoztatjuk!
A helyszínen átöltözési lehetőséget és ruhatárat biztosítunk. Hideg idő esetén melegedő
helyiséget és meleg teát szolgáltatunk. A befutókat terülj-terülj asztalkám várja.
Információ: Eszes János 06 20 23 23 823,
www.lorinc2000se.hu ; www.bp18.hu
lorinc2000se@gmail.com

