
2012 másodperces futás 
 

 

 

Program időpontja: 2012. május 6. 15:00  
 

 

Program helyszíne: Komló, Eszperantó tér  
       (Rajt: Sportközpont bejárata elől) 
 

 

 

 

Rendezvény célja:  
A mozogni vágyóknak egy ideális sportolási lehetőség teremtése. Célunk évről-évre 

megrendezni az adott évnek megfelelő másodpercszámú futást, s amennyiben az érdeklődés 

fokozódik, ezt az adott évnek megfelelő percszámúvá növelni. Ez az esemény egyben a 

Pontvadász akció 4. állomását is jelenti. 

 

 

Résztvevők: 
A rendezvényen bárki részt vehet, aki kedvet érez 2012 másodpercnyi (33,5 percnyi) futásra, 

s a nevezési díjat befizette. 

 

 

Versenyszám: 
Az Eszperantó tér és Városháztér körül kialakított körülbelül 600 méteres körpályán 

tetszőleges tempóban, egyéni teljesítőképességtől függően akár kisebb sétálásokkal is 

teljesíthető. A megtett körök után mindenki tombolát kap, további valamennyi résztvevő köre 

együttesen kerül számolásra, hogy lássuk hány kilométert futottunk együtt ez alatt a bő 33 

perc alatt.  

 

 

Nevezés: 
  

 Előnevezés:  

 

Amennyiben szeretnél a rendezvény egyedi emblémázott pólójával gazdagabb lenni, 

mindenképpen nevezz elő! (Előnevezés=regisztráció+nevezési díj befizetése!) 

 

Nevezési határidő: 2012. április 20. 

 

Nevezési díj: 1000 forint/fő, melyért emblémázott pólót kapsz – amennyiben a 

nevezési díj megérkezik a DÖKE bankszámlájára április 20-ig. 

  

  - Nevezési lap kitöltésével és leadásával:  

- Komló, Sportközpont portáján kérhető és leadható 



vagy 

-Online-nevezés:  

betty.balogh@gmail.com e-mailcímre küldött üzenettel (név, 

lakcím, születési idő, telefonszám, pólóméret feltüntetésével) 

 

 

- Nevezési díj befizetése: 

- csekken (Sportközpontban, illetve a betty.balogh@gmail.com 

emailcímen kérhető) 

- Kereskedelmi és Hitelbankban (Komló, Városház tér 1.) 

- Átutalással a DÖKE bankszámlájára (10404302-50504852-53511000) 

 

 Helyszíni nevezés:  

 

- Május 6-án 14:00 órától a Sportközpont előtt elhelyezett asztaloknál 

- Díja: 800 forint/fő 

- FONTOS!! Helyszíni nevezés esetén nem biztosítunk pólót a 

résztvevőknek! 

 

 

Kedvezményes nevezési díj: 

 
- DÖKE-tagoknak vagy Spuri kártyával rendelkezőknek: 

- előnevezési díj: 800 forint/fő (2012. április 20-ig) – emblémázott pólóval! 

- helyszíni nevezési díj: 600 forint/fő  

 

- Csoportos nevezési díj iskoláknak/egyesületeknek (20 fő felett):  

  - előnevezési díj: 800 forint/fő (2012. április 20-ig) – emblémázott pólóval! 

  - helyszíni nevezés: 500 forint/fő 

 

 

Nevezési díj tartalmazza: 
- csokit 

- frissítőt 

- futás utáni ajándéksorsoláson való részvételt (ahol több mint 100 ajándék kerül kiosztásra) 

- a DÖKE pontvadász akciójának itt megszerezhető pontját (DÖKE-tagok számára) 

- futópálya biztosítását a verseny idejére 

+ az előnevezetteknek emblémázott pólót 

 

 

A rendezvényen elvárható követelmények: 
- futás előtt kiosztott emblémás póló viselése a futás alatt (előnevezetteknek) 

- körpálya útvonalának követése 

- egymás testi épségére való odafigyelés 

 

Információ, előnevezés: 
Balogh Bettina – betty.balogh@gmail.com – 06/20-777-4006 

       http://www.doke.hu 
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