III. CEGLÉDI MIKULÁS FUTÁS
VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja:
- a város adventi rendezvénysorozatának színesítése
- a futás, a mozgás népszerűsítése játékos formában
- a közös sportolás élményének biztosítása fiataloknak, családoknak, fogyatékkal élőknek
- a hátrányos helyzetű családok segítése
A verseny helyszíne: Cegléd, Szabadság tér – a Rákóczi út Pest út és Széchenyi út közötti
szakasza
A verseny időpontja: 2017. december 2. (szombat) 14:00
JELENTKEZÉS 13:00-TÓL A HELYSZÍNEN!
Előjelentkezés és további információk a város facebook oldalán:
www.facebook.com/mikulasfutascegled
Információ: Jezerniczky Attila +36 70 508 3181 E-mail: jezera@cegled.hu
A verseny rendezője:
Cegléd Város Önkormányzata és a Pest Megyei Szabadidősport Szövetség – Kossuth
Művelődési Központ Nonprofit Kft
Együttműködő partnerek: Ceglédi Rendőrkapitányság - CPC Média - Ceglédi Kistérségi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Támogatók: Infineon. – Városi Sportcsarnok Kft. – Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidő
Központ – Living Sport SE
A verseny résztvevői
A versenyen mindenki részt vehet, aki teljesíti a nevezés feltételeit
- nevezni egy cipős doboz ajándékkal lehet
- az indulás feltétele az is, hogy a kijelölt távot mikulás sapkában kell teljesíteni
Versenyszámok, a futás távja:
Rajt és Cél a Rákóczi út Szabadság tér felőli részén lesz kialakítva. A futások a Rákóczi
út lezárt szakaszán zajlanak
- felnőtt – Szabadság tér – Széchenyi út – Szabadság tér
- iskolás – Szabadság tér – Rendőrség – Szabadság tér
- óvodás és kisiskolás (9 éves korig) – Szabadság tér – Múzeum – Szabadság tér
A lebonyolítás rendje:
A korcsoportok egymás után fogjuk indítani, amikor a futók beérkeznek a célba
A felnőttek kezdenek, legvégül az óvodások és a kisiskolások rajtolnak.
Díjazás:
- az első kétszáz nevező mikulás sapkát kap ajándékba
- az első százötven nevező kitűzőt kap ajándékba
- korcsoportok abszolút első három helyezettje érem díjazásban részesül
- minden résztvevő emléklapot kap
- a résztvevők között a befutás után korcsolyahasználatot és termálfürdő belépőket,
ajándékokat sorsolunk ki
Egyebek:
- orvosi igazolást nem kérünk, mindenki saját felelősségére indul
- a részvevők részvételükkel vállalják, hogy róluk fotó készülhet, mely a közösségi
médiában is megjelenhet
- a lebonyolítás költségei a rendezőt, minden más költség a résztvevőket terheli

