
VERSENYKIÍRÁS 
                                                                                                                  Futónaptár.hu 

2. Pécs - Orfű Félmaraton futóverseny (egyéni és váltó futás) 

2016. május 21. szombat 10.00 óra 

Kedves Futótársaink! 

Tekintettel a 2015-ös verseny sikerére -  nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk Tőletek -  2016-ban is 

megrendezésre kerül a Pécs-Orfű félmaraton futóverseny. 

Ez egy különleges verseny, ahol versenytáv több mint a felét - forgalomtól elzártan - aszfaltozott kerékpárúton, 

erdei tájon áthaladva teszitek  meg, majd miután átszeltétek Nyugat-Mecsek lankáit, gyönyörű,festői  

környezetben érkeztek meg Baranya legszebb üdülőfalujába, Orfűre. 

A cél a Panoráma Campingben lesz, ahol kipihenhetitek az embert próbáló mecseki emelkedők lebírása utáni 

izomlázat, majd egy könnyed ebéd elfogyasztása után (amelyre vendégeink vagytok) délutáni programok 

keretében hallgathatjátok majd meg az eredményhirdetést. 

A verseny nem titkolt célja, hogy a sportrendezvény mellett egyben családi program is legyen, ezért erre a napra 

a helyszínre költözik egy nagyméretű felfújhatós légvár, ahol a gyermekeitek kedvükre ugrálhatnak és a 

legbátrabb gyerkőcök a lovas sport örömének is hódolhatnak! 

A verseny rendezői: 
 

Pécs Fuss Velem Szabadidő és Sportegyesület 
MELITTA Szabadidő Sportegyesület 

  

Időpont:  
2016.május 21. (szombat) 10.00 óra 

Időjárás:  Szikrázó napsütés rendelésre :) vagy eső, hogy jobban menjen a futás 

Verseny távjai:  

21 km 

2-es váltó (7,7 - 13,3 km) 

3-as váltó: (7,7- 4,8 - 8,5 km) 

  

Előnevezés online: 
 ONLINE NEVEZÉS ITT! 

Személyesen: 
 

Online nevezés esetén átutalással vagy készpénzben, telefonon, előzetes 
egyeztetés után: Jakab P. Tímea és Jakab András: Tel.: 20/456-32-54, 
70/366 69 67, 

Cím: Németh László u. 1. 

Helyszíni nevezés: 

Rajtszámok átvétele: 

  

  

  

  

 Váltópontra jutás, célból hazajutás: 

   

Decathlon parkoló, Pécs, Makay István út 7, 7634 

2016. május 21. 7.45 – 9.15 óráig 

Minden előnevezett a verseny előtt néhány nappal (amiről emailen 
értesítés küldünk) irodánkban tudja átvenni a rajtcsomagját, a helyszíni 
nevezők a helyszínen. Kérjük hozzátok el magatokkal a befizetést igazoló 
szelvényt vagy nyomtassátok ki a netbankból az utalást,transzfert. 

  

A váltópontokra jutást különjáratú busszal biztosítjuk számotokra. A busz 
a rajttól indul háromnegyed 10-kor. 

A futókat leteszi a Remeteréten, majd a Mecsek Házánál, ezután visszajön 
Remeterétre, itt megvárja a váltófutók első tagjait, innen 11.30 -kor indul 
Orfű felé, ahol a futókat leteszi a célban. A célból (Aquapark) kb. 4 és 5 



óra (időjárás függvényében) között indul vissza Pécsre. 

  

Nevezési díjak, Nevezési határidők: 

2015. december 31-ig 

2016. február 28-ig 

2016. április 30-ig 

2016. május 20-ig 

Helyszíni nevezési díj: 

Középiskolai váltó (3 fő) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kedvezmények: 

  

  

   

Egyéni           2 fős csapat váltó     3 fős csapat váltó 

 4500 Ft                         9000 Ft                            13500 Ft 

 5500 Ft                        11000 Ft                           16500 Ft 

 6000 Ft                        12000 Ft                           18000 Ft 

 6500 Ft                        13000 Ft                           19500 Ft 

 7500 Ft                        15000 Ft                           22500 Ft 

                                                                          *7500 Ft 

  

*Középiskolai váltó nevezés feltételei: 

Feltételek: 
Egy csapatban futóknak egy intézményben kell tanulniuk, azaz ugyanabba a 

suliba kell, hogy járjatok. 
Ha elmúltál 14 éves, de a 20. évedet még nem töltötted be, nevezhetsz. 
A lány és fiú csapatok külön kategóriában indulnak, vegyes csapatokat a 

fiúkhoz soroljuk 
Szüleid engedélyre szükséged lesz a versenyen való induláshoz� 
Nevezési díj: a középiskolai csapatok kedvezményesen, 
váltócsapatonként (2500.- Ft /fő) összesen 7500.- Ft-ért nevezhetnek 
(versenypólót nem tartalmazza a nevezési díj (minden mást igen), 
amennyiben a csapatok mégis kérik a pólókat, pótdíj (1500.- 
Ft/póló) megfizetése mellett tudjuk biztosítani azokat. 
A diákokat a versenyre elkísérő testnevelő tanárok díjmentesen 
nevezhetnek. Arra is lehetőséget biztosítunk, hogy a testnevelőtanárok ne 
a csapat mellett, hanem a csapattal nevezzenek, azaz a 3-as váltó egyik 
tagja így a testnevelő tanár lesz, ebben az esetben a nevezés díj 5000.- Ft/ 
csapat. 

Amennyiben a testnevelőtanár nem a csapat mellett, hanem csapattagként 
fut, úgy - az egyenlő esélyekre tekintettel - a csapatot a standard 3-as váltó 
csapatokhoz soroljuk majd. 

Díjazás: A középiskolai váltóversenyt külön kategóriaként kezeljük, az 
első három csapat külön serleg és éremdíjazásban részesül. 
RunCard kártyával rendelkezők részére (csak egyéni futók) 10 % 
kedvezményt biztosítunk a nevezési díjból. 
Spuri aranykártyával rendelkezőknek (csak egyéni futók) 500.- Ft 
kedvezményt biztosítunk a nevezési díjból. 

A rajtszám átvételekor a RunCard és Spuri Aranykártya tagságot igazolni 
szükséges! 

A nevezés díja az alábbiakat tartalmazza: 
 

 Rajtszámot 
 Időmérést 
 technikai futó pólót 
 váltópontokra való kijutás lehetőségét 
 Frissítést 
 Távonként (egyén is váltó)  az első három hölgynek és 

férfinak a díjazást 
 gulyáslevest a befutóknak 
 befutóérmet 



 jó hangulat és családi programok (légvárak a 
gyermekeknek,lovaglás,kreatív programok) a verseny után 

Online regisztrációt és nevezést IDE kattintva tudod elérni. 
Visszamondás esetén a befizetett előnevezési díjakat 2016 március 31. 
után nem áll módunkban visszafizetni. Befizetett részvételi díj esetén, a 
nevezés átruházható, amiről a szervezőket írásban kell értesíteni! 
  

Közös zenés bemelegítés  9.40 órától Lukácsi Bernadettel a Balance Fitness vezető edzőjével 

A verseny célja:  

Kirándulás Orfűre a zöld rengetegen át Baranya legszebb üdülőfalujába. 
A verseny után egy közös  gulyás elfogyasztása futótársainkkal, 
családunkkal és barátainkkal. 

A futás népszerűsítése, a versenyszerűen sportolók és amatőr sportolok 
versenylehetőségének bővítése, 

Rajt:  

Tesco/Decathlon parkoló, Pécs, Makay István út 7, 7634 

10.00 órakor 

Verseny útvonala: 
 

Rajt:Tesco/Decathlon parkoló ( Pécs, Makay István út 7) – Rácvárosi út – 
Magyarürögi út (kerékpárúton) – Fülemüle utca – Darázs dűlő – kerékpár 
út (Remete-rét mellett elhaladva) Orfűig – Pécsi Tó egyszeri megkerülése 
(kerékpár Úton, sétányon) óra járásával ellentétes irányban . -  Cél: Nagy 
strand parkoló. 

A verseny útvonala megtekinthető itt. 

Váltópontok:  
 Remeterét (7,7 km) 
 Mecsek Háza (12,5 km) 

Frissítés: 
 
6 db frissítési pont lesz, ahol: víz, gatorade izotóniás ital, banán, mazsola 
várja a futókat 

Szintkülönbség:  
Jelentős, 134 méterről emelkedünk 436 méterre (Remete rét), majd 
ereszkedünk le Orfűre (180 méter) 

Szintidő:  4 óra 

Térkép 

Cél:  

Itt elérhető! 

Orfű, Aquapark parkoló (nagy parkoló) 

Egyéb (szállás): 

  

  

  

Nevezési feltételek: 

   

Szállást a www.pecsorfufelmaraton.hu webcímen tudtok magatoknak 
nézni a szállás menüpont alatt. 

Külön a figyelmetekbe ajánljuk az Orfűi Panoráma kempinget ( a cél is 

itt lesz), ahol a legkedvezményesebben tudtok megszállni. 

A futóversenyen mindenki saját felelősségére indul. 

A 21 km-es egyéni távon csak a 14. életévét betöltött versenyzők 
indulhatnak. 

A 14 évet nem betöltött futók csak a szülői engedély felmutatásával a 
váltófutáson indulhatnak. 

A verseny ideje alatt egészségügyi szolgálatot biztosítunk. 

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. 

A versenyen való részvételkor a résztvevők tudomásul veszik, hogy a 
róluk készült képeket a szervezők szabadon felhasználhatják reklám 



tevékenységeikhez, kiadványaikban. 

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a 
versenyző elfogadja a versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit. 

A Szervezők fenntartják a program-, időpont-, és útvonal változtatás 
jogát. 

A célban:  Minden célba érkezőt megvendégelünk egy finom gulyáslevessel 

Eredményhirdetés  15.00 órakor: Orfű, Panoráma Camping 

Kategóriák és Díjazás:  

 KATEGÓRIÁK 

I.  ABSZOLÚT 

II. 19-30 év  

III. 31-40 év 

IV. 41-50 év  

V. 51-60 év  

VI. 61 + 

  

 az egyéni női és férfi 1-3. helyezettjei serleg díjazásban részesülnek 
kategóriák szerint 

 2 fős é 3 fős váltók 1-3 helyezettjei  serleg díjazásban  részesülnek. 
 a versenyt teljesítők között értékes nyeremény tárgyakat sorsolunk ki 

Eredményhirdetés utáni programok:  

Az eredményhirdetés után (nevezési lapok alapján) különböző értékes 
ajándékokat  sorsolunk ki a versenytávot teljesítők között. 

A gyermekeket légvárak várják, ahol kedvükre ugrálhatnak,amíg szusszal 
bírják vagy ameddig a szüleik türelme el nem fogy. 

Támogatók: 
 

 Pécs Megyei Jogú Városa 
 TELEKOM 
 RÁDIÓ 1 
 Panoráma Kemping Orfű - Campinvest KFT 
 MKB Bank 
 Duvinet Bt. 
 Penthe Autóház 
 Aquapark Élményfürdő 
 Ház-Tudás Társasházkezelő Kft. 
 GrantHouse Ingatlanközvetítő Kft. 
 Színejava Dekor 
 Duplex Rota nyomda 
 Balance Fittness 
 POLOTRANSZ 

Információk: 
 

Jakab P. Tímea, Telefon: +36 20 456 32 54 

                       e-mail: jakabtimea@granthouse.hu 

Jakab András, Telefon: + 36 70 366 6967 

                       e-mail: jakabandras@granthouse.hu  

Csik Mónika, Telefon:30/9013-805 

                       e-mail: csik.monika01@gmail.com   

 


