VERSENYKIÍRÁS
MOZDULJ SZERENCS VÁROS NAPJÁN!
1. Városnapi Futóverseny
A verseny célja:
A futás, a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, versenyzési lehetőség
biztosítása gyerekeknek és amatőr felnőtt futók részére.
A rendezvény ideje alatt kutyakonzerv-adományokat gyűjtünk a Szerencsi Kóborkák
Állatvédő Alapítványnak.
A verseny helye:
Szerencs, Rákóczi-vár udvara, kertje, Szerencs utcái, szerencsi Árpád-hegy
A versenyek ideje:
2022. április 24. vasárnap 8.30-12.00
A verseny rendezője:
Szerencs Város Önkormányzata 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
A verseny szervezője:
Mozdulj Szerencs! Facebook-csoport
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
Korcsoportok-távok:
1) korcsoport: óvodás - 1 kör a várkertben
2) korcsoport: 10 év alattiak, alsó tagozat - 1,25 km a városon belül
3) korcsoport: 10-14 év közöttiek, felső tagozat - 2,5 km a városon belül
4) korcsoport: 15-18 év között, középiskola - 2,5 km a városon belül
5) korcsoport: nyílt - 5,5 km a városon belül és a szerencsi hegyen
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Útvonal:
1) korcsoport: rajt a Rákóczi-vár udvaráról, 1 kör a várkertben, kb. 500 m, befutó a Rákóczivár udvarára
2) korcsoport: rajt a Rákóczi-vár udvaráról, Huszárvár utca, átkelés az úttesten a
közlekedési lámpánál, futókör: Ondi út, Kossuth utca, Béke utca, a Bolyai iskola bejáratával
szemben átkelés az úttesten, Rákóczi út járda, macskaköves út a Fürdő mellett, befutó a
Rákóczi-vár udvarára, 1,25 km
3) korcsoport: rajt a Rákóczi-vár udvaráról, Huszárvár utca, átkelés az úttesten a
közlekedési lámpánál, futókör: Ondi út, Kossuth utca, Béke utca, a Bolyai iskola bejáratával
szemben átkelés az úttesten, Rákóczi út járda, macskaköves út a Fürdő mellett, befutó a
Rákóczi-vár udvarára, - két kör, 2,5 km
4) korcsoport: rajt a Rákóczi-vár udvaráról, Huszárvár utca, átkelés az úttesten a
közlekedési lámpánál, futókör: Ondi út, Kossuth utca, Béke utca, a Bolyai iskola bejáratával
szemben átkelés az úttesten, Rákóczi út járda, macskaköves út a Fürdő mellett, befutó a
Rákóczi-vár udvarára, - két kör, 2,5 km
5) korcsoport: rajt a Rákóczi-vár udvaráról, Huszárvár utca, Ondi út (futókör), a gimnázium
előtti járdán átkelés az úttesten, Ondi út járda, az Ondi út tetején átkelés az út másik
oldalára, murvás út a szőlők alatt, Aranka-tető, temető melletti köves út, izraelita temető
mellett lefelé, Felsőpincesor, Alsópincesor (bútorraktárak), Árpád utca, Lajos köz, Kossuth
utca, Kossuth tér sarkánál átkelés a Rákóczi úton, járda, macskaköves út a Fürdő mellett,
befutó a Rákóczi-vár udvarára, 1 kör, 5,5 km
Menetrend:
8.30 Regisztráció, nevezési díj befizetés, rajtszámok átvétele
9.50 Bemelegítés Csikai-Kiss Cecíliával
10.00 Rajt korcsoportonként
10:00 1. korcsoport
10:10 2-3-4. korcsoport
10:20 5. korcsoport
kb. 11.30 Eredményhirdetés, díjak átadása
Nevezés:
Előnevezés: előzetesen nevezni a nevezési űrlapon lehet, amely elérhető a szerencs.hu
oldalon, illetve a Facebook-eseményben.
Helyszíni nevezés: a rajt előtt a verseny helyszínén a kitöltött nevezési űrlappal.
18 éven aluliak csak a törvényes képviselő által aláírt hozzájáruló nyilatkozat leadása után
indulhatnak.

2

Nevezési díj:
14 év alatt ingyenes
15 éves kortól előnevezés esetén 1000 Ft
15 éves kortól helyszíni nevezés esetén 1500 Ft
Nevezési díj befizetése:
Nevezési díj befizetése a rajt előtti regisztrációnál, nyugta ellenében.
Áfá-s számla igényt kérjük előre jelezni. Nyugtát és számlát Szerencs Város
Önkormányzata állítja ki.
Rajtszámok kiadása, viselése:
Az egyes korcsoportok eltérő színű rajtszámot kapnak a rajt előtt a regisztrációkor.
A versenyen a rajtszámot a ruházat elülső részén, jól látható módon kell elhelyezni. A
rajtszámot letakarni nem szabad. Aki a rajtszámát leveszi, vagy nem látható módon viseli,
annak eredményét az adott fordulóban nem tudjuk figyelembe venni.
Díjazás:
Minden befutó érmet kap a részvételért. Korcsoportonként és nemenként az 1-2-3. helyezett
érmet és ajándékot kap, valamint további díjak is átadásra kerülnek. A legtöbb diákot küldő
iskola a Szerencsi Fürdő- és Wellnessházba szóló kupont nyer.

Támogatók, együttműködő partnerek:
- Decathlon
- Halász Cukrászda
- Gábor Zsuzsa
- Szerencsi Bonbon Kft.
- Molnár Viktor
- Metalen Nyomda Kft.
- KisHalász Cukrászda
- Bekecsi Papírbolt
- Bukovszky Pincészet
- Rákóczi 27 Kisvendéglő
- Buffalo Bill étterem
- Szerencsi Polgárőrség
- Szerencsi Rendőrkapitányság
... és még sokan mások.
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További információk:
 A verseny előtt orvosi vizsgálat nem lesz, a versenyen mindenki saját felelősségére
vesz részt.
 A verseny rajta és befutója a műemléki védettségű Rákóczi-várban lesz. Kérjük a
résztvevőket, hogy az épület állagának, tisztaságának megóvására ügyeljenek.
 Parkolási lehetőség: Huszárvár utca, Deák Ferenc utca, piactér körül, Rákóczi út,
Jókai utcai parkolóudvar. Ingyenes, nem őrzött parkoló.
 Elveszett tárgyakért, felszerelésért, ruhákért a Rendező és a Szervezők felelősséget
nem vállalnak.
 A Rendező a programváltoztatás jogát fenntartja.
 Kérjük, hogy 8:30-től 12:00-ig a verseny helyszínére – a vakvezető kutyák
kivételével – kutyát ne hozzanak magukkal.
 A versenyen részt vevőkről képek, videó felvételek készülhetnek. A képeket, videó
felvételeket a Rendező, Szervezők szabadon felhasználhatják.

Információ:
 szerencs.muvhaz@gmail.com, valamint a
 Mozdulj Szerencs! csoport közösségi oldalán.
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