
SURÁNY RACE 1.0 FUTÓVERSENY 
 
Verseny információk!                                                                                  Futónaptár.hu 
 
Verseny idıpontja: 2016. november 19. szombat 
 
Helyszín: 2017. Pócsmegyer-Surány, Akácos út 17. Civilek háza 
 
Programfelelıs: Gedeon Zsolt 
 
Tel.: 70/601 61 99 
 
E-mail: pegazussme@gmail.com 
 
  
 
Távok-korcsoportok- rajtok: 
 
-200m; 4-7 éves lány-fiú, 12:00 
 
-1200m; 8-11, 12-17 éves lány-fiú, 12:25 
 
-13km; 18-38, 39-50, 51-61, éves nıi-ffi., 13:00 
 
  
 
Eredményhirdetés:  
 
200m, 1200m 13:05-kor! 
 
13km, 14:30-kor! 
 
  
 
Díjazás:  
 
Minden korcsoport 1.-3. helyezett nıi és ffi. futója érem, serleg, oklevél, tárgyjutalomban 
részesül. A gyermek távok minden befutója pici meglepetést kap tılünk.  
 
  
 
Nevezés:  
 
Elınevezés:  november 15.-ig 23:00-ig a megadott számlaszámra, név, táv, 
közleményrovatban való feltüntetéssel!  
 
Helyszíni nevezés: lehetséges 9:00-11:30-ig! 
 
Elınevezés díjai: 200m-500ft,   1200m-1000ft,   13km-1500ft. 
 



Helyszíni nevezés: 200m-700ft,  1200m-1200ft,  13km-1700ft. 
 
Pegazus atlétika bankszámlaszáma: Unicredit bank: 10918001-00000018-24610004 
 
  
 
Egyéb információk: 
 
Köszöntünk mindenkit sok szeretettel, a Surány Race 1.0-s futóversenyünkön! 
Futóversenyünk elsıdleges célja, hogy kicsi, ám annál sikeresebb egyesületünk gyermek 
atlétika képzését eszközök vásárlásával tudjuk hatékonyabban támogatni, fejleszteni, vagyis 
ezen tárgyak, segédeszközök vásárlására szeretnénk győjteni. Másik nagy célunk, hogy egy 
kellemes, klassz futóversenyen vehessetek részt kis falunkban, a csodálatos Pócsmegyer-
Surányban, ahol az ısz csodálatos, a tél suttogó, a tavasz nyüzsgı, a nyár pedig fantasztikus. 
Versenyünkön stopperes idımérést eszközölünk ki, ahol a távok pontosan lesznek kimérve, 
így felmérheted ıszi formádat, miközben megcsodálhatod községünket. Minden versenyzıt 
meleg teával, keksszel, szılıcukorral várunk a célban, ahol jó zene adja a rigmust. 
Versenyünkön mindenki kijelenti, hogy egészségesen áll a rajthoz, amit írásban igazolni is 
kell nekünk a helyszínen. Orvosi felügyeletet biztosítunk! A Surány Race 1.0 versenyen fotók 
is készülnek Rólatok, amit engedelmetekkel fel is fogunk tölteni honlapunkra. A verseny 
helyszínén útvonaltérkép is lesz kihelyezve, ám erre nem lesz szükségetek, mert az útvonal 
hihetetlenül egyszerő lesz. A hosszútávosok útvonala gyors pálya lesz, így lehet rajta döngetni 
a váci rév irányába a gáton. 95%-ban aszfalt. A távok pontosan, jól értelmezhetıen lesznek 
kijelölve! Akik gyalogosan, vagy kerékpárral jönnének, azoknak a Leányfalu-Pócsmegyeri 
révátkelést ajánlom, az autósoknak pedig a Tahinál található hídátkelést, vagy a Határcsárda 
autós kompot. Parkolásra ajánlom Nektek a Napsugár-tér szabad helyeit! Surány egy 
csodálatos hely, ezért is érdemes nálunk futni. Versenyünk fı támogatója Pócsmegyer község 
önkormányzata!  
 
Várunk baráti Szeretettel, Örömmel, Vidáman! 
 
Surány térkép:  
 
https://www.google.hu/maps/place/P%C3%B3csmegyer,+Sur%C3%A1ny,+2017/@47.71160
31,19.1049707,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d4559e8a39fb:0x8c587e3f277bd477!
8m2!3d47.7116019!4d19.113707 
 
Kedvcsináló link gyönyörő Surányról: https://www.youtube.com/watch?v=CZ48kI2Eq18 


