Fut a Vác
2014 Versenykiírás
A versenyt rendezi: Vác Város Önkormányzata, Vác Város
Környezetvédelméért Alapítvány, az “Egészséges életmód program a
Dunakanyarban” című (TÁMOP- 6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0371) részeként,
Váci Ifjúsági Sportegyesület, Bíró György és BARÁTAI.
Versenyközpont: Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium aulája,
Vác Iskolacentrum (Szérűskert)
Az előnevezés a távokra az idén is díjtalan! A helyszíni nevezés a 2,75, és a
6,51km-es távokra 1000Ft.
Előnevezés: május 16-től, május 30. péntek 12 óráig a www.visevac.hu,
honlapon. Kisorsolunk 100 futót, aki a Fut a KisVác és 50 futót, akik a Fut a
Vác távokra előneveztek. Ők Fut a Vác pólót vehetnek át a célba érés után.
(Közzététel a honlapon az előnevezés zárása után).
A verseny időpontjai, távjai és a limit ideje:
8.00-9.30 Fut a Vác regisztráció és helyszíni nevezés.
9.00 Lufis ovisfutás rajtja,
10.00 Fut a KisVác rajtja, 10.05 Fut a Vác rajtja. Kb. 11.00 Eredményhirdetés,
díjak átadása a Boronkay György Műszaki Középiskola előtti színpadon (eső
esetén az aulában). Limit idő a távokra: 1 óra, utolsó érvényes beérkezés: 11.05
óra. Óvást lehet benyújtani a közzétételt követő 20 percig. Az óvás díja 5000Ft
Távok és korcsoportok nemenként:
Lufis ovisfutás 100-200-400m-es távok: lufival a sportpálya körül.
Fut a KisVác, 2,75km-es táv: nincs chip, nincs kategória, csak buli van!
Fut a Vác 6,51km-es táv: Az időmérés nettó idő alapján, chippel történik.
Korcsoportok: Gyermek A (-9év) - B(10-12év), Serdülő (13-15év), Ifi (16-17év),
Junior (18-19év), Felnőtt (20-39év), Szenior (40-év felett)
Családi: családtagok, 3 vagy több egyéni nevezéssel,
Váci iskolák létszámarányos értékeléssel, váci sportegyesületek 30 résztvevő
felettiek közötti sorsolás.
Díjazás: Ovis távok abszolút I, II, III. helyezést díjazzuk, mindenkit
ajándékozunk. A Fut a KisVác-on csak a férfi és a női abszolút I.-II.-III.
helyezést díjazzuk! A Fut a Vác-on nemenként és korcsoportonként minden I,
II, III. helyezett díjazásban részesül. Mindkét távból a célba érők Fut a Vác
célcsokit kapnak. Az eredményhirdetésen, a jelenlévők között, akik a
rajtszám-szelvényt átadják Fut a Vác pólókat és egy mountain-bike kerékpárt
sorsolunk ki. A díjak és a nyeremények átvétele csak a helyszínen lehetséges.
Eredmények elérhetők: a versenyközpontban az értékelés ütemében és a
www.visevac.hu, honlapon. Információ: Bíró György, telefon: 0630 921 3924,
mail: birogyorgy@yahoo.com,
Médiapartnereink:www.dunakanyar.hu,www.vaconline.hu,www.vaci-naplo.hu,
Házigazda: Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium

