
I. FUTÓRÓZSA FÉLMARATON 

Időpont 

2015. június 21. vasárnap 10:00 

A verseny rendezője: Adrenalin Sport Egyesület 

Távok-rajtok 

félmaraton egyéni 22,8 km 

rajt: 10:00 

félmaraton párban (váltó) 11 + 11,8 km 

rajt: 10:00 

5,6 km – egyéniben és családi-csapat 

rajt: 10:20 

1,7 km – egyéniben és családi-csapat 

rajt: 11:00 

Versenyközpont: Szeged-Szőreg Kossuth Lajos Iskola sportpályája 

Rajt és cél: Szeged-Szőreg, Szegfű utca 

Útvonal 

A félmaratont úgy állítottuk össze, hogy a lehető legtöbb virágzó rózsaföldet érintse. 

Természetesen minden rózsaföldet nem sikerült felfűzni (így is hosszabb lett, mint egy hivatalos 

félmaraton), de igyekeztünk helyi nevezetességeket, érdekességeket és látnivalót az utatokba 

ejteni. A táv bő fele aszfalton és betonon halad, míg a másik része földút és erdő, tehát terep. 

Szőreg, Újszentiván és Tiszasziget településeket érinti. 

A váltópárban induló csapatok 2. futóját kérésre elszállítjuk a váltóhelyre és az 1. futót (váltás 

után) visszahozzuk a célterületre. 

Az 5,6 km táv útvonala ugyanazon rajthelyről indul, mint a félmaraton. A Szegfű utcán dél felé 

indul, majd az Iskola utcán balra fordulva megy ki a Szerb utcára, ott dél felé haladva éri el a 

Gőzmalom utcát, amin átmegy a Magyar utcára. Azon északi irányban éri el a Hősök terét, ahol 

délre fordul a Szerb utcán és halad a Szerb templomig. Ott visszafordul az Iskola utcára, majd 

jobbra a Szegfű utcán a célegyenesbe. 



A 1,7 km táv útvonala ugyanazon rajthelyről indul, mint az előzőek. A Szegfű utcán dél felé indul, 

majd az Iskola utcán balra fordulva megy ki a Szerb utcára, ott dél felé haladva éri el a Bánya 

utcát és az Ikon sort, amin átmegy a Magyar utcára. Azon északi irányban éri el az Iskola utcát, 

aminek emelkedőjét leküzdve fordul balra a célegyenesbe. 

Nevezés 

• A félmaratonon összesen 300 nevezést tudunk elfogadni! Ebbe bele tartoznak az egyéni 
és a váltópárok (1-es szorzóval) is! A jelentkezés kizárólag előnevezés formájában 
történik, amit 2015. június 17-ig kell megtenned! Helyszíni nevezésre a félmaratoni távra 
nincs lehetőség! 

• Az 5,6 és 1,7 km-es távokon a helyszínen tudsz jelentkezni a versenyközpontban 8:30-
10:00 óráig. Az első 100 jelentkező nevezését tudjuk elfogadni. A családi csapatok 3 
tagúak és legalább 1 szülő kell, legyen benne. A családoknak kézen fogva kell áthaladni 
a célvonalon. 

Nevezési díjak 
Nevezési díjak félmaraton egyéni

2015. április 30-ig 4.500 Ft 

2015. május 31-ig 5.000 Ft 

2015. június 17-ig 5.500 Ft 

helyszíni nevezés NINCS! 

Nevezési díjak félmaraton váltópár

2015. április 30-ig 9.000 Ft 

2015. május 31-ig 10.000 Ft 

2015. június 17-ig 11.000 Ft 

helyszíni nevezés NINCS! 

Nevezési díjak 5,6; 1,7 km 

helyszíni nevezés 400 Ft 

Nevezési díjak 5,6; 1,7 km családi 

helyszíni nevezés 
1.000 Ft 
Amit a SZŐREGI KOSSUTH MAGÁNALAPÍTVÁNY részére juttatunk el 

A félmaratonra a nevezés online történik. 

Jelen szöveg tetején és alján levő Nevezés gombra 

vagy IDE kattintva. 

Kérjük a nevezési díjakat az alábbi bankszámlaszámra szíveskedj átutalni: 



10918001-00000019-49280005 
(Adrenalin SE) 

Megjegyzésben, ha egyéni induló vagy, akkor írd oda, hogy egyéni, valamint a neved és születési 

évedet! (egyéni, Pedál Pál; 1993.) 

Ha váltóban indultok, akkor azt, hogy váltó és a csapatnév, valamint a két futó neve (váltó, 

Tövisek, Futó Rozália, Talpaló Tamás). 

Az előnevezés csak a határidőig, az Adrenalin SE számlájára beérkezett átutalással együtt 

érvényes! 

Figyelem! 

Az előnevezési díjakat 2015. április 20-tól a versenyről való lemondás esetén a szervezők nem 

utalják vissza! 

Befizetett nevezési díj esetén, a nevezés átruházható, amiről a szervezőket írásban kell 

értesíteni! 

Kategóriák 

Félmaraton egyéniben: 

• 40 év alatti lányok (1975. június 21. után születettek) 
• 40 év feletti hölgyek (1975. június 22. előtt születettek) 
• 40 év alatti férfiak (1975. június 21. után születettek) 
• 40 év feletti urak (1975. június 22. előtt születettek) 

Félmaraton párban: 

• Hölgyek 
• Urak 
• Vegyes 

1,7 és 5,6 km: 

• Nők 
• Férfiak 
• Családi 

Fenti kategóriák eredményhirdetésére 12:30-tól a célterületen felállított színpadon kerül sor 

Csipkerózsikák segítségével! 

A résztvevők nevezési díjai a következőket tartalmazzák: 
Félmaraton egyéniben: 



• részvételt a versenyen biztosított útvonalon (több szakaszon forgalomkorlátozás) 
• chippes nettó időmérést 
• frissítést 4 ponton 
• orvosi szolgálatot 
• rajtcsomagot (egyedi pólót, rajtszámot, termékmintát és információs kiadványokat) 
• egyedi befutó emlékplakettet 
• frissítőt a célban 
• on-line eredménylistát 
• egytálétel a célban 

Félmaraton váltópárban: 

• részvételt a versenyen biztosított útvonalon (több szakaszokon forgalomkorlátozás) 
• chipes nettó időmérést 
• frissítést 2-2 ponton 
• orvosi szolgálatot 
• rajtcsomagot (1 csapat rajtszámot és mindenből 2: egyedi pólót, termékmintát és 

információs kiadványokat) 
• egyedi befutó emlékplakettet mindkét futónak 
• frissítőt a célban 
• online eredménylistát 
• egytálétel a célban 

1,7 és 5,6 km-en indulók: 

• részvételt a versenyen, biztosított útvonalon 
• rajtszámot 
• frissítőt a célban 
• egyedi kitűzőt a célba érkezőknek 

Rajtcsomag, rajtszám átvétel 

Minden előnevezett illetve helyszíni nevező a verseny napján a versenyközpontban tudja átvenni 

rajtszámát. A rajtszámok korábbi átvételére nincs lehetőség! 

Versenyközpont címe: Szeged-Szőreg Kossuth Lajos Iskola sportpályája. Nyitva tartás: 2015. 

június 21-én vasárnap 7:30-10:00-ig. 

Frissítő állomások 

A frissítő állomások megközelítőleg 5 kilométerenként követik egymást. A frissítő állomásokon 

víz, szőlőcukor, iso ital és egyéb szilárd ételek állnak a futók rendelkezésére. Egyéni frissítő 

leadására a szervezők részére nincs lehetőség! 



Időmérés: Időmérést az EvoChip Hungary Kft. szolgáltatja! Egyéni chipes időmérésre nincs 

lehetőség! Április 20-t követően a befizetett nevezési díjakat nem áll módunkban visszafizetni! 

Eredménylista: a honlapon 2015. június 21.-én 19:00-tól. 

Díjazás 

• Kategóriák szerinti 1-3. helyezés 
• Minden díjazottnak oklevél, érem és ajándék 

Olvasd el! 

Szintidő a félmaratonon (egyéni és váltó) 2 óra 45 perc, 5 km-en 45 perc. 

Aki nem teljesíti a szintidőket, azokat sajnos kizárjuk a versenyből, mert az utakat vissza kell adni 

a forgalomnak. 

A versenyen részt vehet minden felkészült futó, aki elfogadja a versenykiírásba foglalt feltételeket 

és tisztában van vele, mire vállalkozik! 

Minden futó felelősen kijelenti, hogy egészségi állapota lehetővé teszi a versenyen való indulást. 

A 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, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen használja. 

 

A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül-, szájkosár nélküli kutyával futni tilos. 

A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló futót a versenyből kizárjuk! Na jó, mindent nem 

veszünk véresen komolyan. 

A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk, de lesz majd egy csomagmegőrző sátor, ahol 

vigyáznak a csomagokra, de felelősséget nem vállalunk értük. 

 

Ki kell jelentenie minden futónak, hogy: a sportrendezvényen saját felelősségemre veszek 

részt és egészségi állapotom megfelelő a versenyen való részvételhez. Beleegyezem, hogy 

a sportrendezvényen készült kép- és videofelvételek jóváhagyásom nélkül felhasználásra 

kerüljenek. Hozzájárulok a nevezési lapon közölt adatok nyilvántartásba vételéhez. 

 



A képek a honlapról szabadon letölthetőek, ...és kötelező megosztani! A nevezési lap kitöltésével 

és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás és 

versenyszabályzat feltételeit. Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és 

reklámtevékenység csak a szervezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon 

végezhető. Egyéb amatőr sport- és kulturális rendezvények reklámozására felületet biztosítunk 

igény szerint. Az Adrenalin SE fenntartja az indulói létszám korlátozásának, valamint az útvonal-, 

program- és időpont változtatás jogát. 

 


