
X. CORA Utcai Futófesztivál

Névadó támogató: Magyar Hypermarket Kft.  

Rendező: Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Időpont: 2009. május 24., vasárnap, 10.00 óra

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

Rajtok időpontjai, távok:  10.00 óra  - 6.6 km  / 2 kör /    11.00 óra - családi csapatfutás: 2.2 km
                                             11.30 óra  - 3.3 km  / 1 kör /

Útvonal:  Széchenyi tér, Városháza előtti útszakasz - Horváth M. u. - Arany J. u. - balra Stefánia - 
Tisza L. krt. - Belvedere - 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 / 3.3 km / 

Résztvevők: a futáson bárki elindulhat aki a rendezvényre előzetesen, vagy a rendezvény napján 
benevezett. A családi / szülő, nagyszülő, gyermek / csapatverseny résztvevői 3 fős csapatot alkotva, 
a csapatban legalább egy felnőtt és egy nő futóval a távot együtt, a Rakparti fordítóban és a 
célegyenesben egymás kezét fogva kell teljesíteniük. 

Előzetes nevezés: a Szegedi Sport és Fürdők Kft., Városi Sportcsarnok  / Temesvári krt. 33. / I. em. 
110. helyiségében 2009.  május 14 - 22. között, munkanapokon 09.00 - 15.00 óra, pénteken  09.00 - 
12.00 óra között. 

Nevezés: a rendezvény napján a Városháza előtt felállított nomád sátrakban 8.30-10.30 óra között. 
Nevezési díjat a rendezvényre nem kell fizetni.

Iskolák kollektív nevezése: az iskolák csak előzetesen, a szervező testnevelő által 2009. május 14- 
20. között nevezhetnek a részükre elküldött kollektív nevezési lapot kitöltve személyesen a Városi 
Sportcsarnok I. em. 110. helyiségében, vagy a kollektív nevezési lapot a 62 / 549 973 -as 
faxszámra továbbítva. Az iskolai kollektív  nevezés zárása  május 20., szerda 15.00 óra. A nevezés 
díjtalan.  

Díjazás: a 6.6 km -es táv 1 - 3. helyezett nő és férfi futó CORA ajándékutalvány,  
               a családi futam 1 - 3. helyezett csapata CORA ajándékutalvány díjazásban részesül. 

Eredményhirdetés: 12.00 - kor a színpadon 

Szolgáltatások: az elsőként nevező 5.000 futó a rendezvény emblémázott pólóját veheti át a 
verseny napján. 

Sorsolás: az eredményhirdetést követő sorsolás alapján  öt Szeged környéki és öt szegedi iskola 
CORA ajándékot vehet át.

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

Információ: Szegedi Sport és Fürdők Kft.,  tel.: 62/ 549 979, e-mail:  info@szegedifurdok.hu


