
ÁRKÁD futófesztivál
Időpont: 2015. április 26., vasárnap

Névadó támogató: ÁRKÁD 

Rendező: Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Helyszín, rajt, cél: Szeged, Széchenyi tér, Városháza előtti útszakasz

Rajtok időpontjai, távok: 10:00 óra – 2,2 km-es családi csapatfutás
                           10:40 óra – 3,4 km 
Útvonal /3.4 km-es táv/: Széchenyi tér, Városháza előtti útszakasz - Horváth M. u. - Arany J. u. - balra
Stefánia - jobbra Tisza L. krt. - Belvedere irodaház  - Rakpart - Árvízi emlékmű - Tisza L. krt. - Aradi
vértanúk tere - Jókai u. -  Toldi u. - Somogyi u. - Kárász u. - Klauzál tér - Kiss Menyhért u. - Széchenyi tér,
városháza előtti útszakasz. 
A családi csapatok a rajtot követően a fenti útvonalon a Rakparton elhelyezett fordítóig futnak, itt
visszafordulnak és a már megtett útvonalat visszafelé teljesítve érkeznek a célba. 

Résztvevők: a rendezvényen  bárki elindulhat, akik előzetesen vagy a rendezvény napján benevezett. A
családi csapatverseny résztvevői /szülő, nagyszülő, gyermek/ 3 fős csapatot alkotnak. A három  tagú
csapatban legalább egy felnőtt és egy nő futónak kell rajthoz állnia. A távot végig együtt futva, a rakparti
fordítóban és a célegyenesben egymás kezét fogva kell teljesíteniük. 

Előzetes nevezés: személyesen a Szegedi Sport és Fürdők Kft., Városi Sportcsarnok  /Temesvári krt. 33./
I. em. 108. helyiségében 2015. április 20–24. között, hétfőtől- csütörtökig 09:00-15:00 óra között, pénteken
09:00-12:00 óra között.

Nevezés: a rendezvény napján a Vedres István Szakközépiskola udvarán  /Szeged, Horváth M u. 2./ 09:00
órától az aktuális futam rajtját megelőző negyed óráig.

Iskolák kollektív nevezése: az iskolák előzetesen, a programvezető testnevelő által 2015. április 20-23.
között nevezhetnek a részükre elküldött kollektív nevezési lapot kitöltve, személyesen a Városi
Sportcsarnok I. em. 108. helyiségében. Az iskolai kollektív nevezés zárása április 23., csütörtök 15:00 óra. 

Öltöző: Vedres István Szakközépiskola /Szeged, Horváth M. u. 2./ értékmegőrzés nélkül.

Eredményhirdetés: 11:30 órakor a Széchenyi téren felállított színpadon. 

Díjazás: a családi futam 1-3. helyezett csapatai, valamint a 3.4 km-es táv 1-3. helyezett nő és férfi futói.

Nevezési díj: előnevezés esetén a tanintézetek tanulóinak 500 Ft/fő, felnőtteknek 600 Ft/fő. A rendezvény
napján 800 Ft/fő. A családi csapatfutás nevezési díja előnevezés alkalmával 500 Ft/fő, a verseny napján
800 Ft/fő. 

Szolgáltatás: a regisztráció időrendjének  megfelelően az elsőként    benevező 4.360 futó a rendezvény
emblémázott pólóját veheti át a nevezés alkalmával, célba érkezést követően ásványvíz, sorsolás rajtszám
alapján. 

Információ: tel.: 62/549-970, e-mail: info@szegedsport.h  u  , web lapok: www.arkadszeged.hu
www.szegedsport.hu

http://www.szegedsport.hu/
mailto:info@szegedsport.hu

