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II. Selyemút „Mikulás“ Futóverseny 

 

Legyél részese a Selyemgyár Kulturális Negyed Mikulás Futóversenyének. 

A nevezés mellé tiéd az esemény mikukás sapija, és a célban egy befutóéremmel is várunk. 

Gyere és sétálj vagy fuss egy frissitőt a Duna Partján. 

Szervező: Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság 

Időpont: 2022. december 10. szombat 

Regisztráció: A futafold.hu honlapján 2022.12.05. 23:59 óráig. 

Rajtcsomag átvétel:  

12.10. Szombat 7:00-9:00 

Helyszín: Selyemgyár Kulturális Negyed 

(7700 Mohács, Szent János u. 5.) 

Távok: 

• Ovis öröm futás: ~500 m 

• 3 km egyéni 

• 8 km egyéni 

 

Közös 9:15-9:30 

Rajt: 09:30 óra 

• 9:30-tól 3 km 

• 10:30-tól 8 km 

• 10:45-től ovis bemelegítés 

• 11:00 Ovis öröm futás 

 

Lebonyolítás: rajtközpontból indulva a kijelölt útvonalon és vissza 

Eredményhirdetés: 11 óra 45 perc 
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Nevezési díjak:  

Ovis futás: Ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni online 12.05. 23:59 óráig lehetséges. 

Egyéni futások:  

December 5.-ig :4000 Ft/fő 

Helyszínen: 4500 Ft/fő 

A nevezési díjat a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50400096-11011846 számú bankszámlára történő 

átutalással, vagy a verseny napján készpénzben és bankkártyával a helyszínen lesz lehetőség kifizetni 

a rajt csomag átvételekor. Átutalás esetén kérnénk a megjegyzésbe beírni: II. Selyemút futóverseny 

és a választott távot. A befizetésről a számlát a verseny napján adjuk át. 

A nevezési díj tartalmazza: 

- részvételt egy jó hangulatú versenyen 

-kedvezményes uszoda belépő az első 100 regisztrálónak 

- befutó emlékérem (az első 100 regisztrálónak) 

- egyedi rajtszám 

- mikulás sapka (az első 100 regisztrálónak) 

- 500 Ft vásárlási utalvány a www.ajashop.hu felajánlásából 

- közös bemelegítést 

- digitális időmérés 

- frissítést 

- ásványvizet 

- 2 dl meleg tea/vagy forralt bor/1 házi készítésű zabkeksz a Szent János Hotel felajánlásából 

- on-line eredménylistát 

-ruhatár 

Díjazás: 

Egyéni futás esetén mindegyik kategóriában külön díjazzuk a férfi és női versenyzőket. 

Ovis verseny: Az első ötven regisztrálónak jár rajtszám és mikulás sapka, és minden versenyző kap 

frissitőt. 
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Részvételi feltételek: 
 

A versenyen minden résztvevő saját felelősségére indul, és a nevezés beküldésével: 
 

• elfogadja, hogy az eseményen készült film- és képanyagokon, az események internetes vagy 
televíziós közvetítésében, valamint azok reklámcélú felhasználásában szerepelhet, és ezért 
ellenszolgáltatást nem kér. 

• felelősséggel kijelenti, hogy állapotát rendszeresen ellenőrizteti és az eseményre 
felkészülten, egészségesen áll rajthoz. Tudomásul veszi, hogy a szervezőt nem terheli 
felelősség a rossz állapotából, nem megfelelő felkészültségből, rejtett betegségekből adódó 
sérülésekért, egészségügyi problémákért és az eseményen történt egyéb más okból eredő 
sérülésekért. 

• tudomásul veszi, hogy a rendezvény egyes útvonal szakaszai korlátozottak, ezért fokozattan 

figyelemmel haladok az útvonalon és betartom a szervezők haladással kapcsolatos kérését. 

 

 

További információ: info@skn.hu 

Szeretettel várnak Téged a Szervezők! 

Nincs más dolgod: Nevezz, jöjj és "csakfuss" 

 

A változtatás jogát a szervező fenntartja! 
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