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Családias verseny, összejövetel. Várjuk együtt, közösen a karácsonyt, egy kis 

bejgli sütéssel és futással egybekötve. Minden korosztályt várunk szeretettel, kicsiket és 

nagyokat egyaránt. Felnőtteknek ajánljuk a hosszabb 5000méteres távot, a kicsiknek az 

1500 méterest és a még kisebb gyerkőcöknek pedig a 

600 méteres távot. 

A gyerekeket mikulás csomaggal lepjük meg. 

Természetesen bejglit mindenki fogyaszthat, meleg 

teával vagy akár forralt borral. 

Nagyszerű alkalom, hogy megismerkedjünk eme 

csodás falu látnivalóival.  

Akik pedig nem szeretnének futni, csoportos túra indul 

10:45 -tól a közeli kaptárkövekhez és a cserépvár 

romjaihoz..  

 

Ebéd időben a túra vagy a futás után a Cserépvár 

étterem finomabbnál finomabb ételekkel várja önöket.  

Kínálatukat megtekinthetik a 

http://cserepvaralja.hu/cserepvar-etterem-etel-es-ital-

ajanlata webpal címen. 

 

Rendezvény központ: 

Cserépváralja Cserépvár 

étteremben reggel 9órától nyitva 

Itt lehet regisztrálni a futásra, 

egészen ¾ 10 ig 

(A túrára nem kell regisztrálni) 

Rajt: 10 órakor lesz 

Nevezés: csak a hosszú távra 

(5000m) 1500 Ft. 

 

 

 



 

A nevezési díj tartalmazza: 

 

• részvételt a versenyen 

• rajtszámot 

• frissítést 

• befutócsomagot 

• orvosi szolgálatot 

• Minden befutó érmet kap a célban

• Időmérés 

 

A részvétel feltételei: 

 

• Mindenki saját felelősségére vehet részt a futamon

• 600méteres távon 10éves korig vehetnek részt a gyerekek, 

• 1500méteren 10 éves kor felett indulhatnak

• A rajtszámod elöl viseld, kérünk, ügyelj rá, hogy mindig jól látható legyen, és ne 

hajtsd össze! Gondoskodj róla, hogy a rajtszámod helyesen legyen feler

ehhez a rajtcsomagban és a nevezési pultokon találsz biztosítót

• A versenyen minden felkészült futó, aki a v

elfogadja. 

• A versenyen értékmegő

Túrázás a kaptárkövekhez. Bő

http://cserepvaralja.hu/latnivalok/kapta

 

A futóverseny támogatói:

önkormányzat, Strong&Fitness  

                                                                             

 

 

Minden befutó érmet kap a célban 

ősségére vehet részt a futamon 

600méteres távon 10éves korig vehetnek részt a gyerekek,  

1500méteren 10 éves kor felett indulhatnak 

viseld, kérünk, ügyelj rá, hogy mindig jól látható legyen, és ne 

hajtsd össze! Gondoskodj róla, hogy a rajtszámod helyesen legyen feler

ehhez a rajtcsomagban és a nevezési pultokon találsz biztosítótű

A versenyen minden felkészült futó, aki a versenykiírásba foglalt feltételeket 

A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! 

Bővebb információ a kaptárkövekről: 

http://cserepvaralja.hu/latnivalok/kaptarkoevek 

A futóverseny támogatói: Cserépi Trapp egyesület, Cserépváraljai 

önkormányzat, Strong&Fitness   
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viseld, kérünk, ügyelj rá, hogy mindig jól látható legyen, és ne 

hajtsd össze! Gondoskodj róla, hogy a rajtszámod helyesen legyen felerősítve, 

ehhez a rajtcsomagban és a nevezési pultokon találsz biztosítótűket. 

ersenykiírásba foglalt feltételeket 

Cserépi Trapp egyesület, Cserépváraljai 



 

 

 

 

 

 

 

Hírek: 

Hamarosan megújul 
Cserépváralja könyvtára. Új 
helyen várja majd látogatóit.  

A könyvtár 1970 óta működik, 
folyamatosan bővülő tárlattal. 

Dokumentumállománya 2015-
ben 2000 kötet volt, de tavaly 

óta is bővülő állománnyal 
fogadja olvasóit. Az olvasók 

rendelkezésére áll számítógép is, 
internethasználattal.  

Állandó kiállításként Munkácsy-
emlékkiállítás, illetve kárpátaljai 

festők tárlata látható a 
könyvtárban.  

 


