
 
 

Déli Apró 23. Szilveszteri futógála   
Békéscsaba, 2010. december 31.    Rajt: 10,00 órakor 

Versenykiírás 
 
Helyszín: Rendező: 
Békéscsaba – Városi Sportcsarnoknál  Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club 
 

RAJT: 10,00 órakor 
♦♦♦♦ 4621 m: IGAZOLT VERSENYZŐK és BÁTOR AMATŐRÖK – rajtszámmal futnak 

- Aktív versenyzők: közép-és hosszútávfutók, gyaloglók, triatlonisták 
- Általános iskolás versenyben résztvevő sportolók 

Útvonal: 
Sportcsarnok – Bajza u. – Árpád sor – Derkovits sor – Bajza u.- Szabadság tér – Gyulai út – 
Sportcsarnok 

RAJT: 10,00 órakor 
♦♦♦♦ 3421 m: AMATŐR FUTÓK 

- Önszorgalomból futók – a mozgás szerelmesei 
- 2 éve nem versenyző közép- és hosszútávfutók 
- Más sportágban, és az atlétika más szakágaiban versenyzők 

Útvonal: 
Sportcsarnok – Bajza u. – Szabadság tér – Gyulai út – Sportcsarnok 

RAJT: 10,10 órakor 
♦♦♦♦ 2921 m: CSALÁDOK, 60 ÉV FELETTI AMATŐRÖK – rajtszámmal futnak 

- Családi futás: 3 fős közvetlen családtagok – csak az együtt beérkező 3 fő számít a versenybe. 
Útvonal: 

Sportcsarnok – Bajza u. – Árpád sor – Gyulai út – Sportcsarnok 
Előzetes nevezések: 
♦♦♦♦ Baross utcai FORTINI SPORT Outlet üzletben      ♦♦♦♦ Csaba Center INFO pultnál  
 
Nevezési díj:  
355,- Ft/ fő, melyért egy Déli Aprót kapsz. Nevezési díjad 40%-a karitatív célra lesz fordítva  
Helyszíni nevezés: a verseny napján 8.30 órától 9,50 óráig a Sportcsarnokban 

 
DÍJAZOTTAK: 

 
Igazolt versenyzők – bátor amatőrök 

 azok között, akik egyedül teljesítik a távot 
4621 m-en 

• Férfi I.- III. helyezettek - pénzdíjazás 
- Női: I.- III. helyezettek – Sportutalvány díjazás 

• Általános iskolások Fiú - Leány I.-III. helyezettek 

Amatőr versenyzők 
azok között, akik egyedül teljesítik a távot 

3421 m-en 
 a Békés Megyei Önkormányzat díjai 

           • Férfi – Női I - III. helyezettek 

           • 50 év feletti férfi – női I. helyezettek 
 

 
Családi futók között 2921 m-en: 
A Békés Megyei Önkormányzat díjai 
  • I-III. helyezett 3 fős család  

  • 60 év feletti legjobb futó 

 
Különdíjak – Békéscsaba Város díjai 
- „Legötletesebb jelmez”, „Legidősebb futó”  
- Elsőként célba érkező kutyával futó résztvevő 
 
 

AJÁNDÉKSORSOLÁS 
 melyen minden futó a beérkezési számával vesz részt 

Fődíj előtti díj: Fekvenyomó pad   FŐDÍJ: Szilveszteri sült malac 
VIDÁM ÜNNEPLÉS ÓRIÁSTORTÁVAL és PEZSGŐKOCCINTÁSSAL 
 információ: Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club - tel/fax: (66) 323-634    

www.bcsac. hu  e-mail: bcsac@mail.globonet.hu; bcsatletika@gmail.com 

 


