
A versenyen CHIPES időmérés lesz

31. Sárkányi Őrület (országúti futóverseny)

A versenyre az 1-100 előnevező befutóérmet kap

A link a facebook oldalunkon az előnevezéshez
Csak helyszíni befizetés van

2022 augusztus 21. vasárnap déli 12 óra

200 méter 10 éves korig ingyenes nevezéssel.
4 km, 50 m szint (ezt gyaloglásban is lehet teljesíteni)
21 km, kb. 150 m szintkülönbséggel      
Versenyközpont: Súr szabadidőpark reggel 10:00 órától

Nevezési díj: 4 és 21 km előzetesen 4000 ft a helyszínen 5000 ft

Sprinttagoknak és az érintett települések futóinak 1500 ft

Rajtok: 200 méter 11:00, 4 km 12:00 óra mindkettő Súron  lesz
21 km rajt 12:00 óra Bakonysárkányon, nevezés Súron 11:00 óráig

A versenyzőket busz szállítja át a rajt helyszínéreSúrról Bakonysárkányra 
A busz 11 óra 15 perckor indul Súrról, aki tud egyénileg utazzon át
A versenyzők abban a szerelésben szálljanak fel amiben futnak

A 21 km Bakonysárkány-Aka-Ácsteszér-Súr útvonalon halad.

Frissítés 5 kilométerenként és a célban MINDKÉT TÁV VÉGIG ASZFALT
Korosztályok:

21 km lányok, fiúk: 19 évig, 20-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, +80

Díjazás: 200 méteren minden befutó ajándékot kap.

4 és 21 km-en a korosztályok 1 helyezettjei KUPÁT 2-3. érmet kap

A díjakat csak az eredményhírdetésnél lehet átvenni, utólag nem kerül kiosztásra
Számos különdíj kerül kiosztásra, ami csak a helyszínen derül ki

Megválasztásra kerül a legjobb Sárkány ANYÓS és FELESÉG
valamint a legjobb TYÚK és a legjobb KAKAS

Eredményhírdetés Súron kb: 15:00 órakor
Mivel a verseny nem teljesen lezárt útvonalon halad, így mindenki köteles betartani a KRESZ
gyalogosokra vonatkozó szabályait.

Mindenki saját felelősségére fut ! !
Érdeklődés:Lamatsch János 30-265-1199 E-mail:sprintfutoklub@gmail.com

Támogatók: Az érintett települések önkormányzatai Bakonysárkány-Aka-Ácsteszér-Súr

Előnevezés augusztus 18-igCsak előzetes nevezésnél adunk befutóérmet.

SORSOLÁS  A 70 ÉVEN FELÜLIEK ÉS AZ AUGUSZTUSBAN SZÜLETETTEK ÜNNEPLÉSE

4 km lányok, fiúk: 10 évig, 11-13, 14-19,  20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, + 80 
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