XXIX. HISTÓRIA FUTÁS
CERR-CUP
A KŐSZEGI OSTROM 480. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE szeptember 9-én kerül
megrendezésre az utcai futóverseny.
XXIX. HISTÓRIA FUTÁS
CERR-CUP
A KŐSZEGI OSTROM
480. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE
Kőszeg, 2012. szeptember 9.
A VERSENY KATEGÓRIÁI, RÉSZTVEVŐI
I. kategória: 1532 m-es utcai távú tömegverseny
Rajthely: Fő tér
Rajt: 15.00
Cél: Fő tér
Útvonal: Fő tér-Várkör-Gyöngyös utca-Árpád tér-Pék utca-Károly Róbert tér-Várkör-Fő tér
Nevezés: Igazolt és aktív versenyzők kivételével mindenki indulhat, aki a rajtnál megjelenik és
rajtlappal rendelkezik. Rajtlapok vásárolhatók a rajthelyen Nevezési díj: 100.-Ft
Díjazás: Az 1-3. helyezett nők és férfiak részére oklevél és tárgyjutalom
II. kategória: kb. 500 m utcai táv a PICI korcsoportnak, kb. 1250 m-es utcai táv ( 1 kör ) I-II.
korcsoport és a III.-IV.-V.-VI. korcsoportos leányok
kb. 2500 m-es táv ( 2 kör ) III.-IV.-V.-VI. korcsoportos fiúk
Rajthely: Fő tér (PICI Várkör - Pék u. kereszteződés)
Rajt: -13.15 –PICI, -13.30-I. kcs.; -13.45-II. kcs., -14.00-III. kcs.; -14.15-IV. kcs.; -14.30-V.-14.45
VI. kcs.
Cél: Fő tér
Útvonal: Fő tér – Várkör – Országzászló – Várkör - Károly Róbert tér – Várkör - Fő tér
Nevezési díj: 200.-Ft
Nevezés: Az évben érvényes Cerr-Cup korcsoportok szerint, a Jurisics – vár Művelődési Központ és
Várszínház irodájában, szeptember 4. – szeptember 6. között 8-16 óráig, illetve e-mailben a
jurisics@koszeg.hu címen, rendkívüli esetben szeptember 9-én 10.00 és 12.00 óra között a Fő téren.
Díjazás: Korcsoportonként az 1-3. helyezett leányok és fiúk részére oklevél és tárgyjutalom
III. kategória: 9.000 m-es utcai táv, Kőszeg város utcáin
Rajthely: Fő tér
Rajt: 15.30 órakor
Cél: Fő tér
Nevezési díj: 2.000.-Ft
Nevezés: Szeptember 9-én a Fő téren, 10.00 és 13.00 óra között
Rajtszám kiadás: Szeptember 9-én nevezéskor (parkolás a vár mögött a Károly Róbert téren, vagy a
Kossuth utca 3-nál, a piacnál)
Útvonal: Fő tér - Várkör- - Gyöngyös utca- Árpád –tér - Pék utca - Károly Róbert tér - VárkörHunyadi utca - Park utca - Temető utca - Rákóczi utca - Fő tér, 3 kör

Korcsoportok:
nők - W férfiak - M
I: 1994 vagy később születettek 1994 vagy később születettek
II: 1977 – 1993 1977 – 1993
III: 1976 – 1962 1976 – 1962
IV: 1961. vagy előbb születettek 1961. vagy előbb születettek
Díjazás: A korcsoportok első helyezettjei részére oklevél és tárgyjutalom;
a női és férfi abszolút 1. helyezettek elnyerik a História-kupát és bruttó 60.000.-Ft
pénzdíjban részesülnek, a 2. helyezettek 2 személyes-3 napos meghívást kapnak a kőszegi Írottkő
Szállodába (amely csak a SZÁLLÁST tartalmazza!!!), a 3. helyezettek értékes tárgyjutalomban
részesülnek; a legjobb kőszegi versenyző (Stettner Imre vándordíj) részére különdíj. Pénzdíj
kifizetése számlával, illetve az adó jogszabályoknak megfelelően, a szükséges dokumentumok –
esetleg számla - bemutatásával!
Eredményhirdetés: Mindhárom kategóriában a III. kategória beérkezését követő 1 óra múlva a Fő
téren.
Egyéb: Orvosi igazolás nem szükséges, a versenyen mindenki a saját felelősségére indul.
Öltözési és fürdési lehetőséget a III. kategória résztvevőinek, a Jurisics-várral szemben a Bencés
Szállóban biztosítunk.
A városközpontba az első versenyszám előtt 1 óráig lehet gépkocsival behajtani, mert utána a
rendőrség folyamatosan lezárja a verseny útvonalának utcáit.
INFORMÁCIÓ
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház,
Postacím: 9731 Kőszeg, Pf. 51, székhely: Jurisics tér 15/b
Telefon: 94/360-113; Fax: 94/563-244
E-mail: jurisics@koszeg.hu; Homepage: www.koszeg.hu; www.cerr-cup.eu
XXIX. HISTÓRIA FUTÁS
Kőszeg, 2012. szeptember 9.
A II. KATEGÓRIA IDŐRENDJE
13.15. PICI – korcsoport (Várkör - Pék u. kereszteződés) – 500 m
13.30 óra I. korcsoportos leány 1 kör és fiú 1 kör
13.45 óra: II. korcsoportos leány 1 kör és fiú 1 kör
14.00 óra: III. korcsoportos leány 1 kör és fiú 2 kör
14.15 óra: IV. korcsoportos leány 1 kör és fiú 2 kör
14.30 óra: V-VI. korcsoportos leány 1 kör és fiú 2 kör
KORCSOPORTOK
A CERR-CUP SZERINT
PICI- 2005., vagy később születettek
I. korcsoport: 2003-2004-ben születettek

II. korcsoport: 2001-2002-ben születettek
III. korcsoport: 1999-2000-ben születettek
IV. korcsoport: 1997-98-ban születettek
V. korcsoport: 1995-96-ban születettek
VI. korcsoport: 1993-94-ben születettek

