
Versenykiírás – 2014. 

Borvidék Félmaraton 5.0 utcai futóverseny – SZEKSZÁRD 

Időpontja: 2014. május 3. szombat, 14 óra  

A verseny rendezője:  

Kadarka Futóegyesület Szekszárd, Mátyás király u.66. 

A verseny fővédnöke:  

Koller Attila Úr – Tolnatej Zrt. vezérigazgatója 
 
 
 

Társvédnöke: 

Eszterbauer János Úr – Borász, CPH Kft. ügyvezetője  

 

Távok:  

23 km félmaraton plusz – rajt 14 órakor 

teljesíthető: egyéniben, párban, 3 fős csapatban 

16 km – egyéniben – rajt 15:00 – kor (három emelkedő, 430 m szintkülönbség) 

7 km – egyéniben – rajt 14 órakor (egy emelkedő, 150 m szintkülönbség) 

1 km – gyermekfutam (14 éves korig ) –rajt 12:30-kor 

Versenyközpont: Szekszárd Vármegyeháza, Béla király tér  1. 

Rajt és cél: Szekszárd, Béla király tér  

Félmaraton útvonal: >>>>>> 

Váltóhelyek, távok:  

Félmaraton 2 fős csapatok távjai: 7 és 16,3 km t  

-  váltóhely a célban (7 km-nél) 

Félmaraton 3 fős csapatok részére. Távok: 7 – 3,7 – 12,6 km-es távok): 

váltóhelyek 

- rajt-célban (7 km) 

-  Istifán gödre (10,7 km) 



Rajt: 2014. május 3.  szombat 14 óra, Szekszárd – Béla király tér 

 
Nevezési díjak: 

 

Nevezési díjak 23,3 km egyéni páros 3 fős csapat 

2013. december 31-ig 4 500 Ft 8 400 Ft 12 500 Ft 

2014. január 31-ig 4 800 Ft 9 000 Ft 13 500 Ft 

2014. február 28-ig 5 200 Ft 9 800 Ft 14 500 Ft 

2014. március 31-ig 5 600 Ft 10 600 Ft 15 800 Ft 

2014. április 30-ig 5 990 Ft 11 400 Ft 16 900 Ft 

2014. május 3-án, a helyszínen 6 500 Ft 12 400 Ft 18 500 Ft 

 Futazás Las Vegasba 
 

 5 200 Ft     

Nevezési díjak, 7 km       

2013. december 31-ig 4 200 Ft     

2014. január 31-ig 4 500 Ft     

2014. február 28-ig 4 900 Ft     

2014. március 31-ig 5 300 Ft     

2014. április 30-ig 5 700 Ft     

2014. május 3.-án a helyszínen 6 500 Ft     

        

Nevezési díjak, 16,7 km       

2013. december 31-ig 4 200 Ft     

2014. január 31-ig 4 500 Ft     

2014. február 28-ig 4 900 Ft     

2014. március 31-ig 5 300 Ft     

2014. április 30-ig 5 700 Ft     

2014. május 3.-án a helyszínen 6 500 Ft     

 Futazás Las Vegasba 
 

 4 900 Ft     

Nevezési díj, 1 km-es gyermekfutamra 300 Ft 

 
 
Kérjük a nevezési díjakat az alábbi bankszámlaszámra szíveskedj átutalni: 

Kadarka Futóegyesület 

Bankszámlaszám:HUNGÁRIA TAKARÉK  71800037-16039483 

Nemzetközi Számlaszám: IBAN HU10 7180 0037 1603 9483 0000 0000 

Figyelem! Az előnevezési díjakat 2014. március 31-től a versenyről való lemondás esetén a szervezők nem 
utalják vissza! Befizetett részvételi díj esetén, a nevezés 2014. április 15-ig átruházható, amiről a szervezőket 
írásban kell értesíteni! 

 Kategóriák (félmaraton): 

Félmaraton egyéniben nők és férfiak külön:  



14-18 év (1996 – 2000), 

19-30 év (1984 – 1995), 

31-40 év (1974 – 1983) 

41-50 év (1964 – 1973) 

51-60 év (1954 – 1963) 

61 év felettiek (  1953-ban illetve korábban született versenyzők ) 

Fenti kategóriák eredményhirdetései 17órától a célterületen felállított színpadon.  

  

A félmaraton  és a 7 km valamint a 16,3 km nevezési díj tartalmazza: 

részvételt a versenyen zárt- és biztosított útvonalat (egyes szakaszokon forgalomkorlátozás) 

chipes nettó időmérést 

frissítést (6 ponton), 

orvosi szolgálatot 

zenészeket az útvonalon 

rajtcsomag (póló, rajtszám, információk) 

egyedi befutó emlékplakettet, érem (minden táv egyéni és váltóban indulók részére) 

ásványvizet, zsíros kenyeret és fröccsöt a célban 

on-line eredménylistát 

on-line oklevelet 

Az 1 km-es gyermek futam résztvevői: 

- egyedi emlékérmet 

Nevezés  

Nevezés az Interneten: itt>>> 

Nevezés személyesen: 

Kadarka Futóegyesület – 7100 Szekszárd, Mátyás király u.66. (Márker Kft. telephelyén) 

Nevezés a helyszínen:  

 Szekszárd, Vármegyeháza Béla király tér 1. 

2014 . május 3-án szombaton 8:00-13:00-ig 

   



Rajtszám átvétel : 

Minden előnevezett illetve helyszíni nevező a verseny napján a versenyközpontban tudja átvenni rajtszámát. A 
rajtszámok korábbi átvételére nincs lehetőség! 

Versenyközpont címe:  

Szekszárd Vármegyeháza, Béla király tér  1. 

Nyitva tartás: 2014. május 3-án szombaton 8:00-13:00-ig. 

Helyszíni nevezés csak korlátozott számban lehetséges! 

Frissítő állomások:  

 A frissítő állomások megközelítőleg 3,5-4 kilométerenként követik egymást. A frissítő állomásokon víz, 
szőlőcukor, iso ital és egyéb szilárd ételek állnak a futók rendelkezésére, Egyéni frissítő leadására a szervezők 
részére nincs lehetőség (de megoldjuk! ) 

Cserhát tető  

Béla király tér (váltóhely) 

Istifán gödre (váltóhely) 

Bodri Pincészet 

Porkoláb völgy alja 

Kilátó 

Időmérés: 

Időmérést az Agni Timing Kft. szolgáltatja! 

A párosok, és 3 fős csapatok tépőzáras szalagra erősítve kapják a chipet, ezt kell a bokára rögzíteni, váltáskor 
kell átadni. 

Egyéni chipes időmérésre nincs lehetőség! 

2014. március 31-t követően a befizetett nevezési díjakat nem áll módunkban visszafizetni! 

Eredménylista: a honlapon 2014. május 3.-án 19 órától, 

Díjazás: 

félmaraton: 1-3. helyezett férfi és nő, kategóriák szerint 

félmaraton párban: 1.-3. helyezett női,férfi 

félmaraton 3 fővel, női, férfi kategóriák szerint  

Olvasd el: 

Versenyen részt vehet minden felkészült futó, akik elfogadják a versenykiírásba foglalt feltételeket -és tisztában 
van vele, mire vállalkozik! Minden futó felelős, hogy egészségi állapota lehetővé teszi a versenyen való indulást. 
Szervezők semmilyen bekövetkező egészségügyi problémáért nem vállalnak felelősséget. 



Kizárásra kerül az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja nem a mellére tűzve viseli a verseny ideje 
alatt, továbbá aki nem teljesíti a verseny – szervezők által kitűzött – teljes távját vagy a nevezési lapot pontatlanul 
nem a valóságnak megfelelő adatokkal illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen 
használja. Kizáráson túl  még jól el is náspángoljuk, és összeromboljuk a homokvárát! 

A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül-, kutyával futni tilos. A kerékpáros, görkorcsolyás 
kísérővel induló futót a versenyből kizárjuk! Na jó, mindent nem veszünk véresen komolyan, de a harci kutyákat 
hagyjátok otthon! Vagy a szájkosarukat! 

A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! Ezt úgy kell értelmeznetek, hogy a pénzeteket átvesszük, és kész! 

A rendezvényről a versenyútvonalán, valamit előtte és az eredmény hirdetéskor a rajt területen fotók és filmek 
készülnek, amit a rendezők megjelenítenek a verseny honlapján és kiadványainkban. A versenyen való 
részvételkor a résztvevők tudomásul veszik, hogy a róluk készült képeket a szervezők szabadon felhasználhatják 
reklám tevékenységeikhez, kiadványaikban. A fotókon és filmeken szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak. 
Tehát, mindenféle hülye képeket készítünk, és ezt még jól publikáljuk is! Ezért fésülködjetek és fürödjetek meg 
rendesen, nekünk utána ne reklamáljatok! 

A képek a honlapról szabadon letölthetőek, …és kötelező megosztani! 

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás és 
versenyszabályzat feltételeit. Akkor megegyeztünk, ugye?! 

Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a szervezők előzetes engedélyével, 
egyeztetett formában és módon végezhető. Egyéb amatőr sport- és kulturális rendezvények reklámozására 
felületet biztosítunk igény szerint. 

A Kadarka Futóegyesület fenntartja az indulói létszám korlátozásának, valamint az útvonal-, program- és időpont 
változtatás jogát. 

Folyamatos információkért érdemes feliratkozni a hírlevélre: kattints ide! 

 


