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Kedves Futótársak! 

2015-ben került elsı alkalommal megrendezésre kisvárosunkban a Pacsai Mikulás – futás.  
A számos helyi lakos mellett 24 településrıl összesen közel 400 résztvevı, szurkoló töltötte 
velünk a délelıttöt (ovis 28 fı, iskolás 42fı, 6000m-en 96fı). 
A visszajelzések alapján igény van továbbra is a rendezvényre, így **2016. december 4-
én**újra megrendezzük a futóeseményt immár nagyobb bázis helyszínen, a Sportpálya helyett 
a **Pacsai Általános Iskolában (Pacsa, József A. u.)** 
Itt lesz a nevezés, biztosított az öltözési lehetıség és vizesblokkok használata.  

**Verseny célja:** 
Egészséges életmód megszerettetése, a közös sportolás, a futás népszerősítése. 
**Távok:** 
mindhárom táv a Pacsai Általános Iskola elıtt felállított Rajt / Célkaputól indul és oda érkezik 
vissza. Az útvonal biztosított, 90%-ban aszfalt.  
• 300 m – es kijelölt kör az ovisoknak  
• 800m – es kijelölt kör az általános iskolás korúaknak, 
• 6000m - es pálya gyönyörő környezetben halad, aszfaltos úton fel a Hegyi kápolnáig, ahol 
frissítést követıen csodaszép panorámás úton érkeznek vissza a résztvevık. Korhatár és 
szintidı nincs, szülıi hozzájáruló nyilatkozattal részt vehet rajta gyermekkorú is. A 
leggyorsabb nı és férfi ezen a távon Mikulás – kupát kap.  

Idımérés a szervezık által nincs, mert célja elsısorban nem a verseny.  

Nevezési díj továbbra sincs, **de kérünk mindenkit legalább egy ünnepi kiegészítı 
viselésére!!!** 

Rajtszámot, egyedi érmet, befutócsomagot, 6000m-en és a célban frissítést (tea, gyümölcs) és 
egy tál meleg étel biztosítunk (a rajtszám bemutatásával, nem kell leadni) minden 
résztvevınek.  

A nevezéshez **regisztráció** szükséges, amit 2016. december 01. –én 12. 00 óráig a 
jegyzo@pacsa.hu email címen (ezt követıen csak helyszíni regisztráció lehetséges 9.00 – 
10.00 között !!!) lehet megtenni az alábbi adatok megadásával.  
- melyik távokon szeretnél indulni  
- teljes név, település, születési év 

A Mikulás futáson rajthoz állni csak regisztrációt követıen, a Szervezık által biztosított 
rajtszám viselésével lehet. A távok kizárólag gyalogosan (futva) teljesíthetıek. Kerékpárral, 
görkorcsolyával, szánkóval, kutyás kísérettel stb. nem!)  

A verseny napja: 
9.00 – 10.00  
(6000 m-en legkésıbb 10.30ig)helyszíni regisztráció, 
elınevezetteknek rajtszámok kiosztása  



10.15 300 m ovis táv tömegrajt 
10.30 800 m iskolás táv tömegrajt 
11.00 6000 m táv tömegrajt 
12.00 Mikulás kupák átadása, ebéd  

A versennyel kapcsolatos információkat itt, illetve a honlapon (www.pacsa.hu) tesszük közzé, 
bármely más helyen megjelenı információért a Szervezı nem vállal felelısséget.  
Ezen oldalakon a rendezvényt követıen a résztvevıkrıl készült fényképeket is 
megjelentetünk. Amennyiben a résztvevı nem szeretné a róla készült kép közzétételét, erre 
irányuló kifejezett kérését a Szervezı felé írásban jelentse be, melyben megjelöli rajtszámát 
is.  
Minden résztvevı a rajtszám átvételével egyidejőleg aláírásával igazolja, hogy a 
versenykiírásban foglaltakat megismerte, magára nézve kötelezınek tartja, hozzájárul, hogy 
az általa megadott adatokat nyilvántartásba vegyék, s azokat a sportrendezvényekkel 
kapcsolatosan felhasználják. Továbbá a Pacsai Mikulás futáson saját felelısségére indul, az 
eseményre mind fizikailag, mind mentálisan felkészült, a részvételhez megfelelı 
egészségügyi állapottal rendelkezik, nincs tudomása olyan betegségrıl, amely a részvételét 
megakadályozná. 
A rendezvényt rossz idıjárási körülmények között is megrendezzük.  
A meghirdetett információkra vonatkozóan a változtatás jogát fenntartjuk.  
Szeretettel vár Mindenkit Pacsa Város Önkormányzata! 
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