
Versenykiírás 

  

IV. Kikelet Félmaraton Baja 

Idıpont: 2014.04.05. szombat 

A verseny rendezıje: – Mogyi SE Baja 

Táv: – Egyéni: – 21 km 

- Váltó: – 12 km + 9 km (2 fıs csapat) 

- 5 km + 7 km + 9 km ( 3 fıs csapat) 

     – Egyéni :12 km 

                   -Jótékonysági „Szigetkör”/1600m/ 

       Versenyközpont: Vízi Sportcentrum Baja (Petıfi-sziget) 

Rajt és Cél: Petıfi-sziget Március 15. sétány 

Rajt idıpontja:14 óra (Vízi Sportcentrum) 

Szintidı:2óra 30 perc 

Korhatár:Az egyéni 21 km-es versenyben 12 év feletti versenyzık indulhatnak! 

Útvonal : 

A városrendezési terv függvényében változhat!!! 

I.”Belvárosi-kör” : 

Háromfıs váltók második futója a Szentháromság téren vált!(Kb. 1 km-es séta a 

versenyközponttól) 

A kétfıs váltók a rajt-cél területen váltanak! 

II.”Csapott-kör” : 

Nevezési díjak egyéni: 

Nevezési 

időszak 21km 

21 km 

csoportos* 12 km 

12 km 

csoportos* 

2014.01.10.-ig 3.900 Ft 

 3.510 Ft 

2.900 Ft 2.610 Ft 

2014.02.10.-ig 

4.400 Ft  3.960 Ft 

3.400 Ft 3.060 Ft 

2014.03.15.-ig 

4.900 Ft  4.410 Ft  3.900 Ft 

     3.510 Ft 

2014.04.01. -ig 

5.400 Ft  4.860 Ft  4.400 Ft 

     3.960 Ft 

Helyszínen : 

6.900 Ft        - 

4.900 Ft - 



*Csoportos nevezés: Minimum 5 fı egyidejő nevezése  utalással együtt !A csoportok 

lehetnek vegyesek is. Pl. 3 fı 21 km-re + 2 fı 12 km-re történı nevezése. 

A csoport tagjainak nem kell pl. egy egyesületbe esetleg településhez tartozniuk! 

Ezen kedvezményt a nevezés utolsó szakaszában már nem tudjuk figyelembe venni! 

Nevezési díjak váltók: 

Nevezési 
időszak 

Félmaraton Párban 

12km + 9 km 

Félmaraton Hárman 

5 km + 7 km + 9 km 

2014.01.10.-ig 5000 Ft 6000 Ft 

2014.02.10.-ig 5800 Ft 6900 Ft 

2014.03.15.-ig 6400 Ft 7500 Ft 

2014.04.01.-ig 7200 Ft 8100 Ft 

Helyszínen: 8000 Ft 9900 Ft 

A nevezési díj tartalmaz: – rajtcsomagot 

- útvonal biztosítást 

- chipes nettó idımérést 

- verseny közbeni frissítést 

- orvosi szolgálatot 

- befutóérmet 

- részvételt a tésztapartira (Bajai Halászlé v. Túrós tészta) 

Korcsoportok: 

Születési év. Életkor Kategória /Ffi/ Kategória /nıi/ 

2002-1995 19 éves-ig F1 N1 

1994-1975 20-39 éves-ig F2 N2 

1974-1965 40-49 éves-ig F3 N3 

1964-1955 50-59 éves-ig F4 N4 

1954-1945 60-69 éves-ig F5 N5 

1944- 70 év felett F6 N6 

A verseny minden korcsoportjának I.-III. helyezettje érem és ajándék díjazásban 

részesül. 

Nevezés : 

A versenyre elınevezésnek a 2014.04.01. éjfélig beérkezett nevezések számítanak! 

A helyszíni nevezés a rajt idıpontja elıtt fél órával lezárul! 

A nevezés a nevezési lap kitöltésével valamint az aktuális nevezési díj befizetésével 

érvényes! Bıvebben információ a nevezés menüpontnál található! 

Nevezési díj befizetésének módja :-átutalás az alábbi bankszámlaszámra: 

K&H Bank Zrt., Baja: 10402513-25117048-00000000, tulajdonos: Mogyi SE Baja, 

A közlemény rovatba kérjük beírni: Nevezés név + „kikelet” 

Frissítés: 



A frissítı állomások megközelítıleg 4-4,5 kilométerenként követik egymást. Az 

állomásokon víz, szılıcukor, izotóniás ital gyümölcs(banán,mazsola,aszalt szilva) áll a 

futók rendelkezésére, Egyéni frissítı leadására a szervezık részére a verseny rajta elıtt 

legkésıbb egy órával van lehetıség. 

Idımérés: 

Chippel történik, A chip letéti díja 1000 Ft kp., melyet egy összegben, a rajtszám és chip 

felvételekor kell leadni. A chipet célba érkezés után a versenyközpontban van lehetıség 

visszaváltani. Kérünk mindenkit 1000 Ft-os címlető fizetıeszközt hozzon!!Lehetıség van 

saját „sárga” ChampionChip használatára is.Nevezéskor annak azonosítóját kérjük a 

megfelelı rovatba beírni! 

Öltözı: Öltözési lehetıség a versenyközpontban található. 

Versenyt követıen tisztálkodási lehetıség szintén ugyanitt biztosított. 

Információ: 

-A versenyen minden futó saját felelıségére indul , akik elfogadják a versenykiírásba 

foglalt feltételeket. 

-Kizárásra kerül az a versenyzı, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja nem a mellére 

tőzve viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a verseny – szervezık által 

kitőzött – teljes távját vagy a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelı 

adatokkal illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerően használja. 

-A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül-, kutyával futni tilos. A 

kerékpáros, görkorcsolyás kísérıvel induló futót a versenybıl kizárjuk! 

-A versenyen értékmegırzést nem vállalunk! 

-Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a 

Szervezık elızetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhetı. Egyéb 

amatır sport- és kulturális rendezvények reklámozására felületet biztosítunk. 

-A Szervezık fenntartják az útvonal-, program- és idıpont változtatás jogát! 
 


