
Miskolci Barátság Maraton 2014 - 
Versenykiírás 

  

A Miskolci Barátság Maraton versenykiírásaA Miskolci Barátság Maraton versenykiírásaA Miskolci Barátság Maraton versenykiírásaA Miskolci Barátság Maraton versenykiírása 

  

A verseny ideje:A verseny ideje:A verseny ideje:A verseny ideje:    2014. október 26., vasárnap (a belvárosban!) 

  

A verseny célja:A verseny célja:A verseny célja:A verseny célja:    Az egészség megırzését szolgáló rendszeres 

testmozgás és az egymást segítı, ıszinte barátság fontosságának 

hirdetése. Versenyzési lehetıség biztosítása valamennyi korosztály 

amatır és profi sportolói számára. Miskolc nevezetességeinek 

bemutatása. A borsodi megyeszékhely helyének megerısítése a hazai 

utcai maratoni futóversenyek helyszínei között. 

  

A verseny kiemelt támogatójaA verseny kiemelt támogatójaA verseny kiemelt támogatójaA verseny kiemelt támogatója: Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

A verseny fıvédnöke:A verseny fıvédnöke:A verseny fıvédnöke:A verseny fıvédnöke:    Dr. Kriza Ákos, Miskolc MJV polgármestere 

  

A Szervezı Bizottság elnökA Szervezı Bizottság elnökA Szervezı Bizottság elnökA Szervezı Bizottság elnöke:e:e:e: Katona Ferenc önkormányzati képviselı 

  

Rendezı:Rendezı:Rendezı:Rendezı: Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány 

Társrendezı:Társrendezı:Társrendezı:Társrendezı: Marathon Club SE 

ÖtletgazdaÖtletgazdaÖtletgazdaÖtletgazda----fırendezı:fırendezı:fırendezı:fırendezı: Szőcs István 

Versenyigazgató:Versenyigazgató:Versenyigazgató:Versenyigazgató:    Németh Csaba, a Mammut Pro Team kiváló terep-

ultrafutója, a Marathon Club SE szakmai alelnöke 

  

  

VERSENYSZÁMOK, KATEGÓRIÁK:VERSENYSZÁMOK, KATEGÓRIÁK:VERSENYSZÁMOK, KATEGÓRIÁK:VERSENYSZÁMOK, KATEGÓRIÁK: 

  

5,27 km5,27 km5,27 km5,27 km    (Dr. Márkus Gábor-emlékszám) ––––    EGYÉNI 

(születési ÉV alapján:    6-10 évesek, 11-14 évesek, 15-18 évesek, 19-

35 évesek, 36-45 évesek, 46-55 évesek, 56-65 évesek, 66 év felettiek)))) 

  



Kismaraton (10,5 km)Kismaraton (10,5 km)Kismaraton (10,5 km)Kismaraton (10,5 km) – EGYÉNI (nıi- és férfi abszolút kategóriában) 

  

Félmaraton (21,095 km) Félmaraton (21,095 km) Félmaraton (21,095 km) Félmaraton (21,095 km) ----    EGYÉNI –nıi- és férfi abszolút kategóriában 

  

Félmaraton (21,095 km) Félmaraton (21,095 km) Félmaraton (21,095 km) Félmaraton (21,095 km) ––––    NÉGY TAGÚ VÁLTÓ – nıi - férfi abszolút 

kategóriában 

(Figyelem: a vegyes összetételő váltók a férfi 

kategóriában kerülnek értékelésre!) 

  

Maraton (42,195 km,Maraton (42,195 km,Maraton (42,195 km,Maraton (42,195 km,    Homonnai László-emlékszám) ) ) ) ––––    EGYÉNI (    nıi- és 

férfi abszolút kategóriában) – Szintidı: 5 óra 30 percSzintidı: 5 óra 30 percSzintidı: 5 óra 30 percSzintidı: 5 óra 30 perc 

  

DECATHLONDECATHLONDECATHLONDECATHLON----gyermekfutam (gyermekfutam (gyermekfutam (gyermekfutam (    1,4 km) 1,4 km) 1,4 km) 1,4 km) ----    EGYÉNI (6 éves korig; 7-11 

éves és 12-14 éves korig) 

  

  

Az 5,27 kmAz 5,27 kmAz 5,27 kmAz 5,27 km----es körpálya térképe megtekinthetı az alábbi linken:es körpálya térképe megtekinthetı az alábbi linken:es körpálya térképe megtekinthetı az alábbi linken:es körpálya térképe megtekinthetı az alábbi linken: 

  

http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2350209 

  

A népkerti sportcsarnok elıtti rajt-cél kapunál elhelyezett elektromos 

sportórán körönként figyelemmel kísérhetı az aktuális futóidı! 

  

A verseny hivatalos idımérıje:A verseny hivatalos idımérıje:A verseny hivatalos idımérıje:A verseny hivatalos idımérıje:    EvoChip Hungary Team 

  

  

  

NEVEZÉSI DÍJAK:NEVEZÉSI DÍJAK:NEVEZÉSI DÍJAK:NEVEZÉSI DÍJAK:    (HUF)(HUF)(HUF)(HUF) 

  

5,2 km:5,2 km:5,2 km:5,2 km: 1000 Ft (elınevezéssel); 2000 Ft (helyszíni nevezéssel) 

  

Kismaraton:Kismaraton:Kismaraton:Kismaraton: 2000 Ft (elınevezéssel); 3000 Ft (helyszíni nevezéssel) 

  

FélmaratonFélmaratonFélmaratonFélmaraton----EGYÉNI:EGYÉNI:EGYÉNI:EGYÉNI:    3000 Ft (elınevezéssel); 4000 Ft (helyszíni 

nevezéssel) 



  

FélmaratonFélmaratonFélmaratonFélmaraton----VÁLTÓ:VÁLTÓ:VÁLTÓ:VÁLTÓ:    4000 Ft (elınevezéssel); 5000 Ft (helyszíni 

nevezéssel) 

  

Maraton:Maraton:Maraton:Maraton: 3500 Ft (elınevezéssel); 4500 Ft (helyszíni nevezéssel) 

  

DECATHLONDECATHLONDECATHLONDECATHLON----gyermekfutam:gyermekfutam:gyermekfutam:gyermekfutam: 500 Ft (csak a helyszínen lehet 

jelentkezni) 

  

  

(A Bükki Hegyi Maraton (BHM)- futókártyával rendelkezı egyéni indulók 

20 százalék kedvezményt kapnak a nevezési díjból.) 

  

  

ELİNEVEZÉSELİNEVEZÉSELİNEVEZÉSELİNEVEZÉS    ----    A nevezési lap megküldésével, 

a www.hegyimaraton.hu honlapon, online formában, vagy postán 

Marathon Club SE 3528 Miskolc, Latorca u. 7. címre. Az elınevezés 

az elınevezési díj határidıig történı átutalásával együtt érvényes: 

Marathon Club SE, számlaszám: 11734073117340731173407311734073----20009070200090702000907020009070 

  

Elınevezés:Elınevezés:Elınevezés:Elınevezés: 2014. október 152014. október 152014. október 152014. október 15----én, 24.00 óráig.én, 24.00 óráig.én, 24.00 óráig.én, 24.00 óráig. 

  

A NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZAA NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZAA NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZAA NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZA: 

  

• Az ELİNEVEZETTEK részére névre szóló rajtszámot 

• A frissítést 

• Egyedi emléklapot 

• Szükség esetén az orvosi ellátást 

• Öltözıt, zuhanyzót, ruhatárat és értéktárgy- (igazolvány, 

gépkocsi kulcs, pénz, stb.) megırzést – a Miskolc Városi 

Sportcsarnokban 
  

  

VERSENYVERSENYVERSENYVERSENY----PÓLÓ:PÓLÓ:PÓLÓ:PÓLÓ: 



  

A verseny egyedi emblémázott pólóját az elınevezéssel A verseny egyedi emblémázott pólóját az elınevezéssel A verseny egyedi emblémázott pólóját az elınevezéssel A verseny egyedi emblémázott pólóját az elınevezéssel 

párhuzamosan párhuzamosan párhuzamosan párhuzamosan ----    külön adatlap kitöltésével, elküldésével külön adatlap kitöltésével, elküldésével külön adatlap kitöltésével, elküldésével külön adatlap kitöltésével, elküldésével ----    lehet lehet lehet lehet 

megrendelni, szintén amegrendelni, szintén amegrendelni, szintén amegrendelni, szintén a    www.hegyimaraton.huwww.hegyimaraton.huwww.hegyimaraton.huwww.hegyimaraton.hu    honlapon.honlapon.honlapon.honlapon. 

A póló ára: 1200 Ft.A póló ára: 1200 Ft.A póló ára: 1200 Ft.A póló ára: 1200 Ft. 

  

A pólórendelés a póló árának a 11734073A pólórendelés a póló árának a 11734073A pólórendelés a póló árának a 11734073A pólórendelés a póló árának a 11734073----20009070 számlára 20009070 számlára 20009070 számlára 20009070 számlára 

történı átutalásával együtt érvényes!történı átutalásával együtt érvényes!történı átutalásával együtt érvényes!történı átutalásával együtt érvényes! 

  

Pólórendelés: 2014. október 15Pólórendelés: 2014. október 15Pólórendelés: 2014. október 15Pólórendelés: 2014. október 15----én, 24.00 óráigén, 24.00 óráigén, 24.00 óráigén, 24.00 óráig 

  

  

Helyszíni nevezés, illetve az elınevezetteknek rajtszámHelyszíni nevezés, illetve az elınevezetteknek rajtszámHelyszíni nevezés, illetve az elınevezetteknek rajtszámHelyszíni nevezés, illetve az elınevezetteknek rajtszám----    és pólóés pólóés pólóés póló----

átvétel:átvétel:átvétel:átvétel: 

  

• 2014. október 25-én, szombaton, 15-18 óra között, a 

népkerti sportcsarnok elıtt 

• a verseny napján (2014. október 26., vasárnap) 8 órától – 

10.00 óráig – a népkerti sportcsarnok elıtt 
  

RAJTOK:RAJTOK:RAJTOK:RAJTOK: 

  

1.Rajt:1.Rajt:1.Rajt:1.Rajt:    10.00 óra ––––    DECATHLONDECATHLONDECATHLONDECATHLON----    gyermekfutamgyermekfutamgyermekfutamgyermekfutam 

2.Rajt:2.Rajt:2.Rajt:2.Rajt:    10.30 óra: - maraton, 5,2 kmmaraton, 5,2 kmmaraton, 5,2 kmmaraton, 5,2 km 

3.Rajt:3.Rajt:3.Rajt:3.Rajt:    11.30 óra: kismaraton, félmaraton (egyéni és váltó),kismaraton, félmaraton (egyéni és váltó),kismaraton, félmaraton (egyéni és váltó),kismaraton, félmaraton (egyéni és váltó), 

  

Rajt helye:Rajt helye:Rajt helye:Rajt helye: a Miskolc Városi Sportcsarnok (Népkert) elıtt 

Cél:Cél:Cél:Cél: a Miskolc Városi Sportcsarnok (Népkert) elıtt 

  

  

A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE:A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE:A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE:A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE: 

  

Elektromos idıméréssel, a nettó idı figyelembevételével. 

  



  

FRISSÍTÉS:FRISSÍTÉS:FRISSÍTÉS:FRISSÍTÉS: 

2,5 és 5,2 km-nél: víz, szılıcukor, izotóniás sportital, édesség, 

gyümölcs. 

  

Egyéni frissítık leadása a versenyközpontos állomásra:Egyéni frissítık leadása a versenyközpontos állomásra:Egyéni frissítık leadása a versenyközpontos állomásra:Egyéni frissítık leadása a versenyközpontos állomásra: 

A versenyszám és a rajtszám megjelölésével a versenyközpontban 

lévı frissítı-sátornál 2014. október 26-án (vasárnap) 08.00 – 10.00 

óráig. 

  

  

DÍJAZÁS:DÍJAZÁS:DÍJAZÁS:DÍJAZÁS: 

Maraton:Maraton:Maraton:Maraton: 

Nıi–Férfi abszolút 1 – 3. helyezett: serleg+érem 

Nıi- Férfi abszolút 4 – 6. helyezett: serleg 

FélmaratonFélmaratonFélmaratonFélmaraton----egyéni:egyéni:egyéni:egyéni: 

Nıi–Férfi abszolút 1 – 3. helyezett: serleg+érem 

Nıi–Férfi abszolút 4-6. helyezett: serleg 

FélmaratonFélmaratonFélmaratonFélmaraton----váltó:váltó:váltó:váltó: 

Nıi–Férfi abszolút: 1 – 3. helyezett: érem+váltónként egy-egy 

Balajti-torta 

Kismaraton:Kismaraton:Kismaraton:Kismaraton: 

Nıi–Férfi abszolút: 1 – 3. helyezett: serleg+érem 

Nıi–Férfi abszolút: 4-6. helyezett: serleg 

5,2 km:5,2 km:5,2 km:5,2 km: 

Kategóriánként, nıi – férfi 1-3. helyezett: serleg+érem 

  

DECATHLONDECATHLONDECATHLONDECATHLON----gyermekfutam:gyermekfutam:gyermekfutam:gyermekfutam: 

  

Kategóriánként, leány- fiú 1-3. helyezett: érem, 1-6. helyezett: 

tárgyjutalom 



  

KÜLÖNDÍJAK:KÜLÖNDÍJAK:KÜLÖNDÍJAK:KÜLÖNDÍJAK: 

– a verseny legfiatalabb és legidısebb indulója különdíjban részesül 

- a legalacsonyabb és a legmagasabb össz-életkorú váltó különdíjban 

részesül 

– a legjobb miskolci férfi maratonista idén is átveheti az „id. Szőcs 

István-emlékdíjat” 

  

  

  

További információ:További információ:További információ:További információ: tel: 30/7212-403; e-

mail: steveszucs@gmail.com 

  

  

/A rendezık fenntartják a változtatás jogát!//A rendezık fenntartják a változtatás jogát!//A rendezık fenntartják a változtatás jogát!//A rendezık fenntartják a változtatás jogát!/ 
 


