
         13. Bakonyalja félmaraton és 5 km 
        Útvonal: Ászár-Kerékteleki-Bársonyos-Ászár 
   200 méter 10 éves korig, rajt Ászár 12-30-kor minden befutó ÉRMET kap                           

  2015. szeptember 5. szombat 13 óra 
         Nevezés, öltözés, Ászár iskola 11 órától 
Nevezési díj, 2000 ft 14 éves korig 1000 ft csak helyszíni nevezés van  

   Az 5 km-es távot gyaloglásban is lehet teljesíteni  

  A nevezés az érintett települések számára ingyenes 

Az 5 km-es táv korosztályai  rajt 13 óra Ászár 
Lányok-Fiúk:10 éves korig, 11-12, 13-15, 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, + 70  

     A félmaratoni táv korosztályai  rajt 13 óra  Ászár                                                                                             
Lányok: 19 éves korig, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, és 70 év felett 
Fiúk: 19 évig, 20-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79 és + 80 

A félmaratoni táv útvonala:Ászár-Kerékteleki-Bársonyos-Kerékteleki-Ászár (új útvonal ) 

   Frissítés 5 km–ként, három frissítı az úton és egy a célban. 
Az 5 km útvonala: Rajt Ászáron, majd 2,5 km után visszafordulva az ászári célhoz     

Díjazás:A díjakat csak az eredményhirdetésnél személyesen  lehet átvenni, utólag nem kerül kiosztásra 

    Az 5 km-en a korosztályok 1-6 helyezettjei ÉRMET kapnak. 
   A félmaratoni távon a korosztályok 1-6 helyezettjei díjazásban részesülnek 

A félmaratoni távon az 1-80 férfi és az 1-20 nıi futó erre a versenyre palackozott 

egyedi címkés bort kap, Szabó Gábor ászári pincészete felajánlásától 

Számos különdíj kerül kiosztásra, ami csak a helyszínen derül ki 
A szervezık a verseny napján külön buszt indítanak, amire elızetes telefonegyeztetéssel, 

   korlátozott számban Tatabányán  reggel 8 órakor fel lehet szállni. 

 Eredményhirdetés: kb.16 óra, ahol mindenki eredménylistát kap                                                         

   Mivel a verseny nem teljesen lezárt útvonalon halad,                                                                                                              
 így mindenki köteles betartani a KRESZ gyalogosokra vonatkozó szabályait 

MINDENKI SAJÁT FELELİSSÉGÉRE FUT 
Érdeklıdés: Lamatsch János 2800 Tatabánya Gál István ltp. 511. 

Tel-fax:34-310-287 30-265-1199 E-mail:sprintfutoklub@gmail.com 
 A képeket és az eredménylistát a következı címen lehet megnézni. Facebook sprint oldal 

 Támogató: Ászár, Kerékteleki, Bársonyos község Önkormányzatai. 
RENDEZİ Sprint futóklub, segítı, Városi Szabadidısport szövetség Tatabánya, Kisbéri rendırség és polgárırség 

32 éves a SPRINT FUTÓKLUB 1983-2015 
 
 


