
1.  Salomon City Trail Kaposvár 

Belvárosi Futás Versenykiírása 

  

A verseny célja: A Salomon City Trail bemutatása Kaposváron a Sportos Farsang elsı 
rendezvényeként. Élményt adó belvárosi futás kipróbálása és népszerősítése. 

Versenyzési lehetıség biztosítása mindenkinek, aki érdeklıdik a futás iránt. 

A Kaposvári Farsang sportrendezvényeinek kibıvítése. A Kaposvárra érkezı vendégek 
számára tartalmas két napos program biztosítása. 

  

Idıpont: 2016. február 6. szombat, rajt: 13:00 
  

A verseny rendezıje: Péter Attila és a Kaposvári Szabadidı Egyesület 
  

A verseny kategóriái és távjai: 

19 évesek és fiatalabbak (1997 - ) kb. 2,7 km (1 kör) 

20-49 évesek (1967-1996) kb. 5,4 km (2 kör) 

50 évesek és idısebbek ( - 1966) kb. 2,7 km (1 kör) 

Rajt és cél: Kaposvár, Kossuth tér 

Útvonal: A belvárosban, nem megszokott útvonalon: utcákon, udvarokon, lépcsıkön, 
parkolókon, épületeken, parkokon át. Egy kör 3 szakaszból áll. A szakaszok végén a 
versenyzık áthaladnak a Kossuth téren. 

Nevezés: 2015. Karácsonyától 2016. február 5-ig a petiatti@gmail.com címre írt levélben: 
név, születési év, lakhely és a 6. KOMÉTA Farsangi Félmaraton rajtszámának 
megadásával és a nevezési díj egyidejő átutalásával az OTP 11743002-20195270 számú 
számlára. 

Helyszíni nevezés február 6-án, 11 órától a Kossuth téren, az információban (volt Csibi 
Áruház) korlátozott számban, a nevezési díj kétszeres összegéért. 

Nevezési díj: Az elsı 100 versenyzı számára, azok közül, akik már beneveztek a KOMÉTA 
6. Farsangi Félmaraton versenyre, Kaposvár Megyei Jogú Város ajándékaként ingyenes. 

Többieknek: 2,7 km-es távon 2000 Ft. 5,4 km-es távon 3500 Ft. 



Díjazás: Minden résztvevı számára emblémázott bögre – krampampulihoz kiváló. 

Kategóriánként az 1-3. nı és férfi versenyzı részére ajándékok a támogatóktól. 

A szakaszok gyıztesei a Hotel Kapos, az INTERSPORT, a Városháza és a Megyeháza 
ajándékait nyerik. 

  

Egyéb: Nagyon örülnénk, ha farsangi jelmezt viselnétek. 

A verseny lebonyolítása után rendezzük a SEFAG 3. Rönkhúzó Bajnokságot, ahová szintén 
várjuk a kedves futókat. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az útvonal fokozottan veszélyes lehet az idıjárás 
függvényében! 

  

 


