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Leírás: 

Az idei évben 13. alkalommal kerül megrendezésre az albertirsai Tessedik Félmaraton 

futórendezvény. Az esemény az igényekhez alkalmazkodva megújult; az elmúlt évek 

Albertirsa – Mikebuda közötti aszfalt úton végigvezetett pálya megváltozott, és egy minden 

igényt kielégítő, változatos 1/3 aszfalt, 2/3 terep pályarajzolatot kapott. Az útvonal egy 

kicsivel több, mint 5 km-es körre lett kitalálva, amin a félmaratoni futóknak 4 kört kell 

teljesíteniük. A pálya érinteni fog erdőt, mezőt, tópartot, továbbá a futók jól futható föld, fű 

és aszfalt úton teljesítik a távot. A félmaratoni táv továbbra is megőrzi a gyorsan futható 

jellegét, szintkülönbség jelentéktelen. További változás, hogy a teljesíthető távok, programok 

köre is bővült. 

Távok: 

 Félmaraton egyéni és váltó – 21097,5 m (4 kör) 

 5 km egyéni (1 kör) 

 Iskolás futam – kb.: 2,5 km (1 kis kör) – Mirelite Park (Városi Tavaszi napok esemény 

keretében) 

 Ovis futás – 400 m (1 kör a rekortánon) 

Nevezési díjak: 

 Félmaraton – 2.000 Ft 

 5 km – 1.000 Ft 

 Iskolás futam – ingyenes 

 Ovis futam – ingyenes 

Rajt időpontok: 

 Félmaraton egyéni és váltó – 11 óra 

 5 km egyéni – 11 óra 

 Iskolás futam – 10 óra 

 Ovis futás – kb. 10:40 
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 A verseny a városi stadionban és a környező részeken lesz lebonyolítva (kivétel az 

Iskolás futam, amely a Mirelite Parkban a Városi Tavaszi napok esemény keretében 

kerül lebonyolításra)! A versenyközpont a vasútállomástól kb. 2 km-re található 

(térkép lent). 

 Nevezési díjakból nyugdíjasoknak 50% kedvezmény, Spuri aranykártyával 

rendelkezőknek 20% kedvezmény! 

 5 km-en és a félmaraton váltóban csak az abszolút helyezetteket díjazzuk. 

Félmaratonon 4 korcsoportban hirdetünk eredményt, ahol a helyezettek érem + 

ajándék jutalomban részesülnek. 

A félmaratonon és az 5 km-en célbaérők a korábbi évekhez hasonlóan a verseny 

emblémázott pólóját kapják és meghívást a versenyt követő ebédre, melyet a TS Gastro Kft. 

biztosít a versenyzőknek. 

Térképek: 

Pálya Megközelítés 

 

Mindenkit sok szeretettel vár a program szervezője és Albertirsa városa! 


