
  

Lehet nevezni az I. Adventi futásra 

  

Ha szeretsz futni és nincs programod december huszadikára, akkor feltétlenül ott a 
helyed a hajdúszoboszlói I. Adventi futáson. A gyerekeknek szóló ötszáz métertől, 
a maratoni távig lehet választani a kínálatból. 

Szűcsné Sári Mariann, a BSI hajdúszoboszlói futónagykövete, gondolt egy nagyot. 
Szervezőtársaival december huszadikára meghirdette az I. Adventi futást, amelyen az ötszáz 
métertől a maratonig, összesen hat távon próbálhatják ki magukat a futni vágyók. 

  

A gyerekek számára (12 éves korig) szól az ötszáz és az ezer méter. Az idősebbek az ötezer, a 
tízezer méteren, a félmaratoni vagy a maratoni távokon állhatnak rajthoz. 

  

Az útvonalat a fürdő körüli kerékpárúton jelölték ki. Ez azt jelenti, hogy a körülbelül két és 
fél kilométer hosszúságú távot a felnőtteknek a saját távjuknak megfelelő mennyiségben kell 
megtenni. 

  

A rajt és cél az Árpád Uszoda előtti részen lesz. Az útvonal az uszoda elől az Aqua-Place felé, 
a Szent István Park érintésével a József Attila utcán át, ismét az uszoda felé veszi az irányt. A 
befutó kapunál, chipes időméréssel garantálják mindenki számára a biztos eredményt. 

  

A nevezés a gyerek távokra ingyenes, míg a felnőtteknél szakaszosan lehet, leadni a nevezést. 
(A díjakat lásd lentebb!) 

  

A további részletekről és a szervezőnél lehet érdeklődni a +36305991630-as telefonszámon. 

Nevezési díjak: 

2014. december 5. 16.00-ig 
5 km            1 000 Ft 
10 km            1 500 Ft 
21.097 m            1 500 Ft 
42.195 m            1 500 Ft 
    
2014. december 12. 16.00-ig 



5 km            1 500 Ft 
10 km            2 000 Ft 
21.097 m            2 500 Ft 
42.195 m            2 500 Ft 
    
2014. december 19. 16.00-ig 
5 km            2 000 Ft 
10 km            2 500 Ft 
21.097 m            3 000 Ft 
42.195 m            3 500 Ft 
    
2014. december 20. 9.00-ig 
Helyszíni fizetéssel 
5 km            2 500 Ft 
10 km            3 500 Ft 
21.097 m            4 000 Ft 
42.195 m            4 500 Ft 

  

A nevezési díj utalásához szükséges adatok: 

Herkules Sport Egyesület 

UniCredit Bankszámlaszám: 10918001-00000021-05550015 

 


