25. STOP MIKULÁS FUTÁS TATABÁNYA
2016. december 4 vasárnap 10 óra
Az 1-200 előnevező egyedi érmet kap a nevezésnél
Nevezés reggel 9 órától a Fellner Jakab iskolában, tavalyi helyszín (ahol
öltözési lehetőség is van ). Tatabánya Sárberek Pilinszky János út 3.
Aki az alul megadott e-mail címen december 1-ig előre nevez,(fizetni a helyszínen
kell) az a saját fényképével ellátott 2017-es kártyanaptárt kap. Amennyiben
a nevezőről nincs képem, akkor küldjön e-mailon olyant amit a naptáron szeretne.
NEVEZÉS:előre e-mailon vagy a helyszínen.

Fizetni a helyszínen kell.

A verseny támogatói:Tatabánya Megyei Jogú város Önkormányzata
Stop cukrászda Tatabánya, Városi Szabadidősport szövetség Tatabánya
VÁROSI POLGÁRŐRSÉG, Salló Győző Sárberek önkormányzati képviselője

200 méter 10 éves korig ( 2006 és utána születetteknek ) Rajt 10 óra
1900 méter ( 1 kör ) Rajt 10 óra 30 perc
5900 méter ( 3 kör ) Rajt 11 óra
Az 1900 és az 5900 métert gyaloglásban is lehet teljesíteni.

NEVEZÉSI DÍJ
200 méteren ingyenes, de itt is nevezni kell, a befutásnál másfajta érmet adunk.

1900 és 5900 méteren 1000 forint 14 éves korig 500 forint
Éremmel: 2000 ft 14 éves korig 1500 ft (az 1-200 előnevezőnek)

DÍJAZÁS
Az 1900 és az 5900 méteres távon a
a télapó.

Stop cukrászda

jóvoltából édességet ad

200 méteren a gyerekek csokoládét kapnak a télapótól.

1900 és 5900 méteren a korosztályok 1-3 helyezettjei egyedi
másfajta érem díjazásban részesülnek. Az abszolút elsők kupát kapnak

Számos különdíj kerül kiosztásra ami csak a helyszínen derül ki.

Korosztályok :1900 méter, lányok-fiúk: 10 éves korig és 11-13 évesek
Ezen a távon bárki elindulhat, de csak ezekben a korosztályokban hirdetünk eredményt

5900 méter: lányok, 14 éves korig .15-19, 20-29, 30-39, 40-49 és 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, 80 felett
A díjakat csak az eredményhirdetésnél személyesen lehet átvenni, utólag nem kerül kiosztásra

EREDMÉNYHIRDETÉS KB:13 ÓRA MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE FUT
Rendező: Sprint futóklub Tatabánya, segítő Városi Szabadidősport Szövetség
Érdeklődni lehet. Sprint futóklub Lamatsch János 2800 Tatabánya Gál István ltp. 511

Tel-fax: 34-310-287 30-265-1199

Web:sprintfutoklub.hu

E-mail:sprintfutoklub@gmail.com

Facebook:sprintfutoklub

itt lesznek a képek
A Mikulás futáson már előre lehet nevezni az ÓÉV futásra, ami december 17.-én
szombaton de: 10 órakor Komáromban a sportcsarnoknál kerül megrendezésre.

