
Versenyadatok 

CEP Fehérvár Félmaraton 

 
Új időpont: 2016. augusztus 7. (vasárnap) – rajt: 17:00 
Versenyközpont: Székesfehérvár, Bregyó Sportcentrum-ARAK Atlétika pálya  
Pálya: 7 kilométeres körpálya (sík, utcai), mely a Bregyó Sportközpontból indul, és áthalad 
Székesfehérvár történelmi belvárosán. 
 
Versenyszámok:  
- CEP Félmaraton 
- High5 14k  (betelt - a nevezést lezártuk) 
- Decathlon 7k (betelt - a nevezést lezártuk) 
- Hometools 3x7k váltó (betelt - a nevezést lezártuk) 
 
Rendező: HSB Team Kft. és medi Hungary Kft. 
Versenyigazgató: Skoff Gábor 
Email: info@rundevu.hu 
 
Rajtcsomag: 

 
CEP Félmaraton: 
- CEP kompressziós szár 
- CEP tornazsák 
- Decathlon egyedi technikai póló 
- High5 izogél 
- időmérő chippel ellátott rajtszám 
(összérték: több mint 11.000 forint) 
 
High5 14k: 
- CEP kompressziós "No Show" zokni 
- CEP tornazsák 
- Decathlon egyedi technikai póló 
- High5 izogél 
- időmérő chippel ellátott rajtszám 
(összérték: több mint 8.000 forint) 

Decathlon 7k: 
- Decathlon technikai póló 
- CEP tornazsák 
- High5 izogél 
- időmérő chippel ellátott rajtszám 
(összérték: több mint 3.000 forint) 

Hometools 3x7k váltó (váltótagonként): 
- CEP kompressziós szár a Hometools Kft. támogatásával 
- CEP tornazsák 
- Decathlon egyedi technikai póló 
- High5 izogél 



- időmérő chippel ellátott rajtszám 
(összérték: fejenként több mint 11.000 forint) 

 
Mérettáblázat a Decathlon technikai pólókhoz: 

Méret S M L XL 2XL 

EU-méret 38 40 44 48 52 

Mellbőség (cm) 88-91 92-95 100-103 108-113 119-123 

 
Kategóriák és díjazások: 

 
CEP Félmaraton, High5 14k és Decathlon 7k korcsoportjai: 
- női 35 év alatt (1981. január 1. után születettek) 
- női 35-50 évesek (1966. január 1. és 1981. január 1. között születettek)  
- női 50 év felett (1966. január 1. előtt születettek) 
- férfi 35 év alatt (1981. január 1. után születettek) 
- férfi 35-50 évesek (1966. január 1. és 1981. január 1. között születettek)  
- férfi 50 év felett (1966. január 1. előtt születettek) 
 
CEP Félmaraton, High5 14k és Decathlon 7k díjazása: 
- Minden célba érkező befutóérmet kap 
- Valamennyi kategória 1-3. helyezettje érem és tárgynyeremény díjazásban részesül. 

Hometools 3x7k váltó: 
- Minden célba érkező befutóérmet kap 
- A váltó verseny 1-3. helyén végző csapat tagjai érem és tárgynyeremény díjazásban 
részesülnek. 
- A leggyorsabb, kizárólag hölgyekből álló váltó különdíjban részesül. 

 
Nevezési információk: 

 
Nevezés: 
- történhet banki átutalással, bankkártyával, valamint készpénzzel a helyszínen a verseny 
napján (13 órától) 
- A nevezések feldolgozás heti rendszerességgel történik, így a rajtlistát is ilyen gyakorisággal 
frissítjük. Aki rajtszámmal szerepel a rajtlistán, annak a futónak minden rendben a 
nevezésével. 
- RunCard-tulajdonosoknak kedvezmény az előnevezésnél (a kártyaszámot, kérjük, adjátok 
meg a nevezésnél). 
- A nevezés akkor válik érvényessé, ha az átutalás napján érvényes nevezési díj összege 
megérkezik a verseny bankszámlájára. (Tehát ne az on-line nevezés napját, hanem a banki 
utalásét vegyétek alapul a nevezési díj összegénél!) 

Nevezési díjak (forintban): 

  CEP Félmaraton High5 14k Decathlon 7k Hometools váltó (csapatonként)



2015. december 31-ig 7.500 5.500 2.500 15.000 

2016. január 1-től augusztus 2-ig 8.000 6.000 3.000 16.500 

2016. augusztus 7-én a helyszínen 9.000 7.000 3.500 18.000 

 
Nevezési díjak RunCard-tulajdonosoknak (forintban): 

  CEP Félmaraton High5 14k Decathlon 7k Hometools váltó (csapatonként)

2015. december 31-ig 7.000 5.000 2.200 15.000 Ft-ból -500Ft/RunCard

2016. január 1-től augusztus 2-ig 7.500 5.500 2.700 16.500 Ft-ból -500Ft/RunCard

2016. augusztus 7-én a helyszínen 9.000 7.000 3.500 18.000 

 
A nevezési díj tartalmazza: 
- rajtcsomag értékes ajándékokkal 
- chippel ellátott rajtszám 
- chipes időmérés 
- High5 frissítés 
- egészségügyi és rendőri biztosítás 
- ingyenes parkolási lehetőség 
- további szolgáltatások, melyekről folyamatos tájékoztatást találtok a híreinkben 

A résztvevők száma limitált: a CEP Félmaratonra az első 1200 fő, a High5 14k-re az első 

200 fő, a Decathlon 7k-re az első 200 fő, a Hometools váltóra az első 60 váltó nevezését 

fogadjuk el! 
 
A nevezéshez kérjük: 
- a nevezési díj befizetését 
- a nevezési adatlap kitöltését, illetve az adatvédelmi nyilatkozat és 
a versenyszabályzat elfogadását (mindkettőt lásd: Nevezés (Entries) menüpont alatt) 
- kiskorú résztvevők indulása esetén kérjük, hogy a versenyszabályzatot a rajtcsomag 
felvételekor az egyik szülő is írja alá! 
 
Bankszámla-adatok az átutalással történő fizetéshez: 
- Kedvezményezett: HSB Team Kft. 
- Bankszámlaszám: 11743040-20083708-00000000 
- Megjegyzés rovatba feltétlenül kérjük a név és a versenyszám megjelölését! 

 


