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Gyula
maraton egyéni (42195 méter)
félmaraton egyéni (21097,5 méter)
félmaraton váltó (3db 7 km-es kör)
egyéni 7 km
Pénzügyőr SE Túra és Verseny Szakosztálya, NAV KEKI
A szabadidősport népszerűsítése,
felkészülési verseny biztosítása az őszi NAV futóversenyekre.

Futóversenyt hirdetünk a NAV dolgozói és a Pénzügyőr Sportegyesület tagjai részére egy hangulatos
kisvárosban, Gyulán. A versenyre a „XI. Fuss a Sérült Gyermekekért!” jótékonysági futóverseny
keretében kerül sor, amit az Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület rendez, a rajt és a
cél a Gyulai Vár előtti területen lesz. A verseny további részleteiről a http://serultgyermekekert.hu/
oldalon, vagy Polgári Róbert alezredesnél a 06(1)456-8159, illetve a 06(30)348-0684 telefonszámon
lehet érdeklődni.
A NAV és a PSE versenyében azok a NAV dolgozók és PSE tagok vehetnek részt, akik elküldik a
nevezési szándékukat és nevezéshez a szükséges adataikat a PSE szervezőjének a lentiek szerint. Ezt
követően közösen történik a nevezés leadása a verseny szervezői felé, a nevezési díjat a NAV
dolgozók és a Pénzügyőr SE tagjai részére a Pénzügyőr SE fizeti.
Jelentkezési határidő a NAV-PSE versenyre: 2019. március 29.
Jelentkezési cím: polgari.robert@nav.gov.hu
A jelentkezéshez a következő adatok szükségesek:
- választott táv (váltó esetén a csapat neve)
- név, rendfokozat, TASZ, szolgálati hely
- születési idő
- e-mail cím
- pólóméret (XS – XXL)

A fenti határidő után jelentkezőknek a nevezést maguknak kell intézni az online nevezési felületen
(http://gyulafelmaraton.hu/termek/xi-fuss-a-serult-gyermekekert-nevezes/), ott a nevezési díjat is
maguk tudják befizetni.
Díjazás a NAV-PSE versenyben:
-

-

Maraton, félmaraton, 7 km egyéni: Női és férfi kategóriában az 1-3. helyezettek
részére serleg, érem és oklevél. Kategóriánként legalább 10 fő induló esetén külön
kerülnek díjazásra hölgyeknél a 35 év alatti és 35 év feletti korcsoportban, uraknál a 40
év alatti és 40 év feletti korcsoportban indulók.
Félmaraton váltó: Az 1-3 helyezett csapat részére serleg, érem és oklevél.

A verseny helyszínén a Pénzügyőr SE sátrat biztosít a könnyebb eligazodás és találkozás érdekében.
Sikeres felkészülést és versenyzést kívánunk!
Budapest, 2019. március
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