
Farkasordító Úri Félmaraton és 10km Futóverseny 

 

HELYE: 

Úri település, és környéki kis forgalmú országút, Felsőfarkasd és Gomba települések érintésével. 

 

IDŐPONT: 

2015. február 22., vasárnap 

Rajt: 10.00 órakor mindkét távnak együtt. 

 

 

FÉLMARATON ÚTVONALA: 

Úri, Székelykapu - Fő út - Farkasdi csárda - Vadászházak - Farkasdi elágazás - Tehenészet - 

Felsőfarkasd - felsőfarkasdi buszforduló - Tehenészet - Farkasdi elágazás - Gomba - Gombai 

buszforduló - Farkasdi elágazás - Vadászházak - Farkasdi csárda - Úri, Fő út - Székelykapu 

 

10Km FUTÓVERSENY ÚTVONALA: 

Úri, Székelykapu - Fő út - Farkasdi csárda - Vadászházak - Farkasdi elágazás - Vadászházak - Farkasdi 

csárda - Úri, Fő út - Székelykapu 

 

SZINTIDŐK: 

Félmaraton: 2 óra 45 perc 

10km verseny: 1 óra 45 perc 

 

FRISSÍTÉS: 

Frissítőpontok: 

Rajtban: meleg tea, édeskeksz, víz 

Farkasdi elágazás (Félmaraton háromszor és 10km): víz, izo, meleg tea, háztartási keksz, édes keksz, 

sós keksz, aszalt gyümölcs, szőlőcukor 

Farkasdi buszforduló (Félmaraton): víz, izo, szőlőcukor 

Gombai buszfordítő (Félmaraton): víz, izo és szőlőcukor 

Célban: meleg tea, Zsíros kenéyr lilahagymával, édeskeksz 

 

VERSENYKÖZPONT: 

Úri Művelődési Ház, Úri, Rákóczi út 35. 

A bejárat előtt található a Székelykapu, ami egyben a RAJT/CÉL is. 

 

DÍJAZÁS: 

Félmaraton és 10km versenyen egyránt: 

Minden teljesítő emlékérmet kap. 

Női és férfi első három helyezett érmet kap: 

Női és férfii első helyezett kupát kap. 

Korosztályonként női és férfi első három helyezett érmet kap. 

Korosztályok: 

junior: 18. életév alatt 

felnőtt: 18 és 50 év között 



senior: 50. életév fölött 

 

 

NEVEZÉSI DÍJAK: 

Félmaraton: 

előnevezés 1400 Ft 

helyszíni nevezés: 2000 Ft 

10Km verseny: 

előnevezés: 1000 Ft 

helyszíni nevezés: 1400 Ft 

 

ELŐNEVEZÉS: 

Versenyünkön a RunCard kártyatulajdonosok kedvezményt élveznek! 

 

Előnevezés 2014. december 22-től lehetséges. 

Előnevezés: 

Félmaratonra: 1400 Ft; RunCard kedvezményel: 1200 Ft 

10km távra: 1000 Ft; RunCard kedvezménnyel 850 Ft 

 

Számlaszám: 11773353-00245603 

Közlemény rovatba kérem beírni: Név és táv. 

 

Ha egy számlaszámról több előnevezés jön, akkor elég egy név, és e-mailben kérem a részletezést.. 

Minden előnevezéshez kérek egy e-mailt is a urifarkasd@gmail.com címre. Itt kérem megadni a 

nevet, életkort, távot. Ha nem a teljes nevét szeretne valaki a rajtszámára, hanem egyebet 

(keresztnév, becenév, stb.) szeretne bárki, kérem ezt külön tüntesse fel. 

Az előnevezés 2015. február 13. péntek estig tart. 

Egyéb kérdésekre e-mailben, privátban, vagy telefonon adok választ, de akár kommentben is fel lehet 

tenni, ha közérdekű. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

privát fb üzenetben 

e-mail: urifarkasd@gmail.com 

20/427-90-17 

a verseny hivatalos oldala: farkasordito.blog.hu 

 

Ezüsthegyi Kabóca (Orbán Csaba) 


