Együtt a gyerekekért!

I. ZIRCI DUATLON
MÉG HOGY ÉN VAGYOK LUSTA…
2012. október 6. (szombat)
A RENDEZVÉNY CÉLJA: Érezd jól magad! Tölts el barátaiddal,
családoddal
egy
hangulatos
délelőttöt,
melyen
megismerkedhetsz a duatlonnal. Teljesítheted a távokat csak úgy
buliból , de küzdhetsz a stopper, vagy a többiek ellen is. Előbb
a gyerekeknek szurkolunk, utána a szülők és a váltók kapják a
biztatást.

szóló, teljesítést igazoló oklevélben részesül. Lesz tombola is,
ahol zirci vállalkozók által felajánlott ajándéktárgyakat sorsolunk
ki a rajtszámok alapján. A résztvevőket ebéddel, itallal látjuk
vendégül.
PÁLYALEÍRÁS: futás a 400 méteres futópályán, kerékpározás az
Alkotmány utcában 2 km-es körön (sportpálya-vízmű)

VERSENYSZÁMOK: futás-kerékpározás-futás
VERSENYKÖZPONT:

Akármilyen biciklivel lehet jönni, bármilyen
cipőben lehet futni! A rajtszámot biztosítjuk!

Alkotmány utcai sporttelep

FELSZERELÉS:

CÉLKÖZÖNSÉG: Nincs! Bárki jöhet! Gyerekek, felnőttek,
zirciek, nem zirciek!

NEVEZÉS: előnevezés szeptember 25-ig a Zirci Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán, H-CS 8.00–16.00, péntek 8.00–13.30.

DÍJAZÁS: Az ovis futamban mindenki üdítőt, csokit kap. Újonc,
gyermek, serdülő, ifjúsági, junior kategória 1-3. helyezettjei
érmet; felnőtt, senior, veterán kategória és a váltócsapatok
oklevelet kapnak. Az eredményhirdetésen minden induló névre

Nevezési díjak:
Kategória
Előnevezés
Helyszíni nevezés
Váltócsapat
750 Ft
1500 Ft
Felnőtt, senior, veterán
500 Ft
1000 Ft
Újonc, gyermek, serdülő,
300 Ft
ifjúsági, junior
Az óvodás kategóriában nincs nevezési díj!

KORCSOPORTOK

RAJT

SZÜLETÉSI IDŐ
FUTÁS

TÁVOK
KERÉKPÁROZÁS

FUTÁS

Az ovis futam fél kör futás és egy kör kerékpározás a sportpályán
Depó nyit: 9.00 Depó zár: 9.20 Kidepózás: 10.10–10.20
Újonc „B”
2003 és
0,8 km
4 km (2 kör)
0,4 km
utána
Újonc „A”
2001, 2002
0,8 km
4 km (2 kör)
0,4 km
Depó nyit: 10.10 Depó zár: 10.20 Kidepózás: 11.25–11.35
Gyermek
1999, 2000
1,2 km
6 km (3 kör)
0,8 km
Serdülő
1997, 1998
1,6 km
6 km (3 kör)
1,2 km
Depó nyit: 11.25 Depó zár: 11.35 Kidepózás: 12.20 után
Ifjúsági
1995, 1996
2 km
10 km (5 kör)
1,2 km
Junior
1993, 1994
2 km
10 km (5 kör)
1,2 km
Felnőtt
1973–1992
2 km
10 km (5 kör)
1,2 km
Senior
1953–1972
2 km
10 km (5 kör)
1,2 km
Veterán
1952–
2 km
10 km (5 kör)
1,2 km
Váltócsapatok
2 km
10 km (5 kör)
1,2 km

9.30
9.45
9.45
10.30
10.30

11.40

A PROGRAM:

8.00–9.00 Helyszíni nevezés,
regisztráció 9.00–9.15 Megnyitó,
technikai értekezlet 9.15–Rajt
9.15–kb. 13.00 Futamok 13.00–
14.00 Krumplistészta-parti 14.00
Eredményhirdetés,
tombolasorsolás Utána: a jól
megérdemelt pihi!

VÁLTÓCSAPATOK: családok, cégek, üzemek, intézmények, szervezetek, szolgáltatók, stb. alkothatják. Csapatlétszám: 3 fő.
A családi váltó feltétele, hogy a csapatban minimum két generáció legyen, akik egyenes ágon rokonok egymással. A váltó tagjai
körönként tetszőlegesen válthatják egymást a rajtszám átadásával a kijelölt váltózónában.

!!! Figyelem !!!
Az Alkotmány utca nem csak versenypálya lesz, hanem közlekedési útvonal is. A futam rendőri biztosítással, időszakos útlezárásokkal
zajlik, de a közlekedési szabályok betartására minden versenyzőnek figyelnie kell! □ Kerékpározásnál bukósisak viselése ajánlott! □ A
versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt! □ A nevezési díj visszafizetése nem áll módunkban! □ A verseny alatti frissítőről
mindenkinek saját magának kell gondoskodnia! □ Zöld rendezvény: hogy ne termeljünk szemetet, mindenki hozzon magával saját
poharat, tányért és evőeszközt!
KELEMEN GÁBOR
sportreferens
06-20/444-85-14
sport@zirc.hu

KÉRDÉSEKKEL FORDULJANAK BIZALOMMAL A SZERVEZŐKHÖZ!

www.zirciduatlon.webnode.hu

TAMÁSI IVETT
szakmai koordinátor
06-30/452-03-80
tamasi.ivett@freemail.hu

