
            30 éves a SPRINT FUTÓKLUB 1983-2013 

   22. Sárkányi őrület (országúti futóverseny)          

2013. augusztus 18. vasárnap déli 12 óra (200 méter 10 éves korig)                                                                 

4 km (ezt gyaloglásban is lehet teljesíteni) és  21,2 km kb: 200 méteres szintkülönbséggel 

NEVEZÉS: Bakonysárkány iskola reggel 10 órától ( csak helyszíni nevezés ) 

  A nevezés az érintett települések futóinak ingyenes                     

200 méter rajt 11 óra, 4 km rajt 12 óra, mindkét táv Bakonysárkányon lesz  

21,2 km rajt déli 12 óra Súron, nevezés Bakonysárkányon 11 óráig. 

A versenyzőket busz szállítja át Bakonysárkányról, Súrra a rajt helyszínére 

A busz 11 óra 15 perckor indul Bakonysárkányról. Aki tud az egyénileg utazzon át 

 A versenyzők abban a szerelésben szálljanak fel a buszra, amiben futnak.   

  Ha valaki a táv feladására kényszerül a záró autóbuszra felszállhat 

A 21,2 km SÚR-ÁCSTESZÉR-AKA-BAKONYSÁRKÁNY útvonalon halad 

                            Frissítés 5 kilométerenként és a célban.            

Nevezési díj:200 méteren ingyenes 4 és 21,2 km-en 2000 ft, 14 éves korig 1000 ft 

                                KOROSZTÁLYOK 

4 km: Lányok-Fiúk: 10 éves korig, 11-12, 13-15, 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59    

60-69 és 70 év felett. 21 km: Lányok: 19 éves korig, 20-29,-30-39,-40-49,-50-59, 

60-64, 65 év felett. Fiúk: 39 évig mint a lányoknál, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59,  

60-64, 65-69, 70-74, 75 év felett  

     DÍJAZÁS:  200 méteren minden befutó ajándékot kap 

4 km-en a korosztályok 1-3 helyezettjei ÉREM díjazásban részesülnek                   

21,2 km-en a korosztályok 1-3 helyezettjei  KUPA díjazásban részesülnek  

          Mindkét távon a 4-5-6-7-8-9-10 helyezetteknek OKLEVELET, vagy ÉRMET osztunk ki. 

      Eredményhirdetés:Bakonysárkányon kb: 15 órakor 

    A díjakat csak személyesen lehet átvenni, utólag nem kerül kiosztásra  

    Számos különdíj kerül kiosztásra, ami csak a helyszínen derül ki 

  Megválasztásra kerül a legjobb sárkány ANYÓS és FELESÉG 

          Megválasztásra kerül a legjobb TYÚK és a legjobb KAKAS                                                                  

 Mivel a verseny nem teljesen lezárt útvonalon halad, így mindenki köteles  

    betartani a KRESZ gyalogosokra vonatkozó szabályait  

         MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE FUT ! ! ! 

  A rendezői busszal korlátozott számban előzetes telefonegyeztetéssel ki lehet 

    utazni a verseny helyszínére.  Az autóbusz reggel 7 órakor indul Tatabányáról 

  Érdeklődés: 34-310-287  30-265-1199 E-mail: sprintfutoklub@gmail.hu 

A verseny fő támogatója Jaczkó István Galla Teher Tatabánya 

  A verseny támogatói az érintett települések Önkormányzatai  

             BAKONYSÁRKÁNY-AKA-ÁCSTESZÉR-SÚR 
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