
Gyere,  fuss  és  adjál  valamit  valakinek,  akinek  te  fogod  jelenteni  a  karácsonyi
meglepetést!

2019. december 1-én, vasárnap a váci Március 15. téren 23. alkalommal rendezzük meg az
önkormányzat támogatásával,  „Mikulásfutást”,  és az „Ovisfutást” a város legnépszerűbb
tömegsport rendezvényét.
 A Mikulásfutás – Az idén is ingyenes, ha előnevezel!
A verseny az óvodásfutással indul, a kis-, középső- és nagycsoportosok 3 futamban együtt
versenyezhetnek a Mikulással  9  órától.  Az ovis  versenyen a helyszíni  és  az előnevezés is
díjtalan.
A  Mikulásfutás  2,5  km-es  bulifutásra  is  ingyenes  az  előnevezés.  Nevezz  a  honlapon!  A
rajtszámodat  már  a  verseny  előtti  napon  átveheted.  A célba  érés  után  mindenki
csokimikulást  kap a frissítő mellé,  és díjazzuk a nemenkénti  abszolút  1-2-3.  helyen célba
érőket. A versenyből az idén sem fog hiányozni a családi futás, amihez családonként 3
induló szükséges. A legnépesebb váci iskolát, sportegyesületet és céget most is értékeljük.
A  díjak  sorát  gyarapítja  az  elmaradhatatlan  mountain-bike  kerékpár,  amit  az
eredményhirdetésen jelenlévő befutók között sorsolunk ki. Idén is 77 sorsolt Mikulásfutás Póló
talál gazdára az előnevezők között. 
Ha a buli futástól többet akarsz, akkor neked a Mikulás FUTURE távokon kell indulnod. Mert
itt a nevezési díjért cserébe indulhatsz az év utolsó profi futóversenyén.
Az 5, 10, és 21 km-es távokon indulhatsz, profi chipes időméréssel. A verseny után elérhetők
lesznek a futók pontos eredményei és letölthetők lesznek a verseny fotói is.  A kategóriák 1-
2-3. helyezettjét díjazzuk nemenként, korcsoportonként. Aki az előnevezést kényelmesen, az
interneten  keresztül  intézi,  annak  nevezését  egyedi  mikuláspólóval  honoráljuk.  Célba
éréskor mindenki emlékérmet, célcsomagot kap (és persze egy nagy puszit tüneményes
rendezőinktől), hogy emlékezetessé tegyük az év utolsó futóversenyét.

Most  is  megrendezzük  a  négy  fős  félmaratoni  váltót.  Keresd  hát  meg  azt  a  három
barátodat, akikkel leginkább szeretnél futni, és nevezzetek. Idén a csapat minden tagja a
Március 15. téren váltja a másikat, ahol felkészülhet a futásra. Ha jól csináljátok, négyen
együtt félmaratonisták lehettek a Mikulásfutáson is!
Előnevezés, versenykiírás és verseny egyéb fontos tudnivalói a  www.futavac.hu honlapon
megtalálható. 
A Mikulásfutás stábja az idén csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat (és a váci Baptista
gyülekezet) által évek óta szervezett cipős doboz akcióhoz. Ezért megkérünk, csomagolj
olyan ajándékot a cipős dobozba,  amit  szívesen adsz,  amit  te is  szívesen elfogadnál  a
mikulástól, és hozd el a versenyre!
Mi összegyűjtjük és a Baptista szeretetszolgálat olyan hazánkban és a határainkon túl élő
magyar gyerekeknek juttatja el, akiknek a szüleinek nem jut ajándékra.
Arról,  hogy  mit  és  hogyan  csomagolj  ajándékot,  és  hogy  az  általad  összeállított
adománynak mi lesz a sorsa, többet is megtudhatsz a www.ciposdoboz.hu honlapról.
Készülj hogy futhass, és készíts ajándékot, hogy adhass!

http://www.ciposdoboz.hu/
http://www.futavac.hu/

