
 
 

                                 A Miskolci Barátság Maraton 
versenykiírása 

                                      
A verseny ideje: 2016. október 16., vasárnap (a belvárosban!) 
 
A verseny célja: Az egészség megőrzését szolgáló rendszeres testmozgás és az egymást segítő, 
őszinte barátság fontosságának hirdetése. Versenyzési lehetőség biztosítása valamennyi 
korosztály amatőr és profi sportolói számára. Miskolc nevezetességeinek bemutatása. A borsodi 
megyeszékhely helyének megerősítése a hazai utcai maratoni futóversenyek helyszínei között.  
 
A verseny kiemelt támogatója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A verseny fővédnöke: Dr. Kriza Ákos, Miskolc MJV polgármestere 
 
A Szervező Bizottság elnöke: Katona Ferenc önkormányzati képviselő 
 
Rendező: Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány  
Társrendező: Marathon Club SE  
Ötletgazda-főszervező: Szűcs István 

 
 
 
VERSENYSZÁMOK, KATEGÓRIÁK: 
 
5,27 km (Dr. Márkus Gábor-emlékszám) – EGYÉNI (születési ÉV  alapján: 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) – EGYÉNI (női- és férfi abszolút kategóriában) 
 
Félmaraton (21,095 km) -  EGYÉNI –női- és férfi abszolút kategóriában 
 
Félmaraton (21,095 km) –  NÉGY TAGÚ VÁLTÓ – női - férfi abszolút kategóriában 

(Figyelem: a vegyes összetételű váltók a férfi kategóriában kerülnek 
értékelésre!) 

 
Maraton (42,195 km, Homonnai László-emlékszám) – EGYÉNI ( női- és férfi abszolút 
kategóriában) – Szintidő: 5 óra 30 perc 
 
DECATHLON-gyermekfutamok ( 600 m és 1,4  km) -  EGYÉNI (600 méter: 6 éves korig, 
leány-fiú; 1,4 km: 7-11 éves és 12-14 éves korig; leány-fiú) 



 
 
Az 5,27 km-es körpálya térképe megtekinthető az alábbi linken:  
 
http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2350209 
 
A népkerti sportcsarnok előtti rajt-cél kapunál elhelyezett elektromos sportórán körönként 
figyelemmel kísérhető az aktuális futóidő!  
 

A verseny hivatalos időmérője: EvoChip Hungary Team 
 

NEVEZÉSI DÍJAK:  (HUF) 
 
5,2 km: 2000 Ft (előnevezéssel); 3000 Ft (helyszíni nevezéssel)   
 
Kismaraton: 3000 Ft (előnevezéssel); 4000 Ft (helyszíni nevezéssel)  
  
Félmaraton-EGYÉNI: 4000 Ft (előnevezéssel); 5000 Ft (helyszíni nevezéssel)  
 
Félmaraton-VÁLTÓ: 8000 Ft (előnevezéssel); 10000 Ft (helyszíni nevezéssel) 
 
Maraton: 4500 Ft (előnevezéssel); 5500 Ft (helyszíni nevezéssel)  
 
DECATHLON-gyermekfutam: 1000 Ft (csak a helyszínen lehet jelentkezni)  
  
 
(A Bükki Hegyi Maraton (BHM)- futókártyával rendelkező egyéni indulók 20 százalék 
kedvezményt kapnak a nevezési díjból.) 
 
 

ELŐNEVEZÉS - A nevezési lap megküldésével, a http://maratonclubmiskolc.hu/ 
honlapon, online formában. Az előnevezés az előnevezési díj határidőig történő 

átutalásával együtt érvényes: Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány, számlaszám: 
55100186-12004939  

Előnevezés: 2016. október 7-én, 24.00 óráig. 
 
 
A NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZA: 
 

• Az ELŐNEVEZETTEK  részére névre szóló rajtszámot 
• Egyedi befutóérmet 
• Célba érkezés után egy adag meleg ételt  
• A frissítést 
• Öltözőt, zuhanyzót, ruhatárat és értéktárgy- (igazolvány, gépkocsi kulcs, pénz, stb.) 

megőrzést – a Miskolc Városi Sportcsarnokban 
• Szükség esetén az orvosi ellátást 



 
 
VERSENY-PÓLÓ: 
 

A verseny egyedi emblémázott pólóját az előnevezéssel párhuzamosan - külön adatlap 
kitöltésével, elküldésével - lehet megrendelni, szintén a http://maratonclubmiskolc.hu/  
honlapon. 
 A póló ára: 2000 Ft  
 
A pólórendelés a póló árának a 11734004-20529420 számlára történő átutalásával együtt 
érvényes! 

 
 

Pólórendelés: 2016. október 7-én, 24.00 óráig 
 
 

 
Helyszíni nevezés, illetve az előnevezetteknek rajtszám- és póló-átvétel: 
 

- 2016. október 15-én, szombaton, 15-18 óra között, a népkerti 
sportcsarnok előtt 

- a verseny napján (2016. október 16., vasárnap) 8 órától – 10.00 
óráig – a népkerti sportcsarnok előtt    

    
 
RAJTOK: 
 

1.Rajt: 10.00 óra – DECATHLON- gyermekfutamok 
2.Rajt: 10.30 óra: - maraton, 5,2 km 
3.Rajt: 12.30 óra: kismaraton, félmaraton (egyéni és váltó), 

 
Rajt helye: a Miskolc Városi Sportcsarnok (Népkert) előtt 
Cél: a Miskolc Városi Sportcsarnok (Népkert) előtt 
 
 

A HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE: 
Elektromos időméréssel, a nettó idő figyelembevételével.  
A verseny hivatalos időmérője az EvoChip Hungary Kft. 
 
 
FRISSÍTÉS: 
2,5 és 5,2 km-nél: víz, szőlőcukor, izotóniás sportital, édesség, gyümölcs.  
 
Egyéni frissítők leadása a versenyközpontos állomásra: 
A versenyszám és a rajtszám megjelölésével a versenyközpontban lévő frissítő-sátornál 2016. 
október 16-án (vasárnap) 08.00 – 10.00 óráig. 
 



 
DÍJAZÁS: 

Maraton: 

 Női–Férfi abszolút 1 – 3. helyezett: serleg+érem+tárgyjutalom 

 Női- Férfi abszolút 4 – 6. helyezett: serleg+tárgyjutalom 

 Félmaraton-egyéni: 

 Női–Férfi abszolút 1 – 3. helyezett: serleg+érem+tárgyjutalom 

 Női–Férfi abszolút 4-6. helyezett: serleg+tárgyjutalom 

Félmaraton-váltó: 

Női–Férfi abszolút: 1 – 3. helyezett: érem+váltónként egy-egy Balajti-torta 

 Kismaraton: 

Női–Férfi abszolút: 1 – 3. helyezett: serleg+érem+tárgyjutalom 

 Női–Férfi abszolút: 4-6. helyezett: serleg+tárgyjutalom 

  5,2 km: 

Női–Férfi abszolút: 1 – 3. helyezett: serleg+érem+tárgyjutalom 

 Női–Férfi abszolút: 4-6. helyezett: serleg+tárgyjutalom 

 
DECATHLON-gyermekfutam: 
 
Kategóriánként, leány- fiú 1-3. helyezett: érem, 1-6. helyezett: tárgyjutalom 
 
KÜLÖNDÍJAK: 

- a legalacsonyabb és a legmagasabb össz-életkorú váltó különdíjban részesül 
- a legjobb miskolci férfi maratonista idén is átveheti az „id. Szűcs István-emlékdíjat” 
 
 

 
  További információ: tel: 30/7212-403; 70/391-9136; e-mail: steveszucs@gmail.com és 
mate@hegyimaraton.hu  
 
 
/A rendezők fenntartják a változtatás jogát!/  
                                                                                                                          futónaptár.hu 


