
VII. Várfürdő futás 

„ Fuss a Sérült Gyermekekért!” 

Időpont: 2015. május. 02. 11.00 óra 

A verseny rendezője: Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület 

A verseny védnöke: Gyula város Polgármestere 

Táv: 

- maraton 42km 

- egyéni félmaraton 21km 

- félmaraton váltóban (3db 7km kör Gyula belvárosában ) 

- egyéni 7km 

Versenyközpont: Gyulai Vár előtt felállított sátorban 

Rajt és cél: Vár előtti terület 

Útvonal: 

Váltás: a váltóban futó csapattagok a váltást a Várfürdő téli főbejárata előtt a váltózónában hajtják végre 

Rajt: a félmaraton és a váltófutás résztvevőinek tervezett rajtja 11.00 óra 

Szintidő: 3 óra nettó idő 

Öltöző , ruhatár: A vár előtt felállított sátrakban. 

Frissítés: – 3,5 km-erenként /víz ,gyümölcs ,szőlőcukor/ 

- egyéni frissítők kihelyezésére nincs lehetőség 

Díjazás: – félmaraton 1-3. helyezett férfi és nő 

- váltófutás 1-3. helyezett váltócsapat 

A sérült ill. kerekesszékes versenyzők egyéni díjazásban részesülnek! 

Információ: e-mail: felfoldifahaz@t-online.hu 

Internet: www.gyulafelmaraton.hu 

Telefon: 

  

Nevezési díj maratonra, félmaratonra, váltófutásra és a 7km-re: 

Egyéni: 
2014.12.31-ig: 3000Ft 
2015.04.15-ig: 5000Ft 
Helyszínen:    :7000Ft 
Csapat: 
2014.12.31.-ig: 6000Ft 
2015.04.15.-ig: 10.000Ft 
Helyszínen : 14.000Ft 
A versenyeken a sérült ill. kerekesszékes versenyzők, a görkorisok és a Nordic Walking/ Északi 

gyaloglás/-osok térítésmentesen vehetnek részt! 



A kísérő futórendezvényeken a részvétel szintén ingyenes! / vártó körüli futás különböző korosztályoknak/ 

A versenyen minden felkészült futó és kerekes székes saját felelőségére állhat rajthoz, amennyiben elfogadja a 

versenykiírásba foglalt feltételeket. 

A kerekes székes versenyzők a rajt előtt 1 perc-el rajtolnak! 

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. 

Az egyéni versenyben csak a 12 évesek vagy annál idősebbek indulhatnak. 

Nevezési díj tartalmazza: 

chipes időmérés 

frissítés 

orvosi szolgálat 

egyedileg emblémázott póló 

zárt és biztosított útvonal 

zenészek az útvonalon 

egyedileg emblémázott érem (csak a 42km és a  21 km-en) 

A versenyt sikeresen teljesítők / 7km és 21 km, 42km / a Várfürdő szolgáltatásait térítésmentesen igénybe 

vehetik! 

Rajtszám és póló átvétel: 

2015. május 01-án 14.00-tól-20.00-ig 

2015. május 02-án 07.00-tól-10.30-ig 

A nevezési díj befizetésével a résztvevők hozzájárulnak a róluk készült hang és képanyag, elektronikus és 

nyomtatott médiában való megjelenéséhez. 
 


