
Versenykiírás 

IV. BALLÓSZÖGI NYAKVÁGÓ FÉLMARATON+ 
2016.08.28                                                            futónaptár.hu 

Az összes távon az elınevezık érmet és emléklapot kapnak! A verseny célja: A szabad 
természetben való futás népszerősítése, ismerkedés a Kiskunság természeti értékeivel.  
Távok: ~22,5 km (félmaraton+); 14 km; 7 km ; 3,5 km ; 22,5km terepkerékpár  
Helyszín: Ballószög Versenyközpont: Ballószög Sportcentrum, Gárdonyi Géza u. Az öltözés 
a helyszínen biztosított. Az értéktárgyakért felelısséget nem vállal a rendezı! A versenyen 
minden nevezı egyénileg vesz részt.  
Félmaraton+ (~22,5 km)  
Rajt: 10.00 órakor 
Szintkülönbség: minimális, felfutás a Nyakvágó dombra. Az útvonal burkolat nélküli földúton 
– az elágazásoknál szalaggal jelölve.  
Szintidı: 3:00 óra. A részvétel alsó korhatára a betöltött 16. életév. Útvonal: Rajt a 
sportpályán-Melegedı dőlı- Geredi Ökofarm- Ágasi kereszt-Öreg temetı- Nyakvágó dőlı- 
Nyakvágó domb mögött a Korhánközi dőlın vissza útvonalon. 
 
14 km  
Rajt: 10.00 órakor  
Szintkülönbség: nincs.  
Az útvonal burkolat nélküli földúton – az elágazásoknál szalaggal jelölve. Útvonal: Rajt a 
sportpályán-Melegedı dőlı- Geredi Ökofarm- Ágasi kereszt-öreg temetı és vissza útvonalon. 
A részvétel alsó korhatára a betöltött 16. életév.  
 
7 km  
Rajt: 10.00 órakor 
Útvonal: Rajt a sportpályán-Petıfi u-Melegedı dőlı- Geredi Ökofarm és vissza útvonalon. 
Részvételi korhatár nincs.  
 
3,5 km 
Rajt: 09:30 órakor  
Útvonal:Rajt a Sportpályán-Rákóczi út-Petıfi útvonalon a célkapuig. Részvételi korhatár 
nincs.  
A rajt és cél helye: valamennyi versenyszám résztvevıje részére a ballószögi sportcentrum 
kezdıpontja.  
 
22,5 km terepkerékpár 
Rajt: 12:30 órakor  
Útvonal:Rajt a Sportpályán-Melegedı dőlı-Geredi ökofarm-Ágasi kereszt-Öreg temetı-
Nyakvágó dőlı-Nyakvágó domb mögött a Korhánközi dőlın vissza útvonalon.  
A rajt és cél helye: valamennyi versenyszám résztvevıje részére a ballószögi sportcentrum 
kezdıpontja.  
 
Elınevezés esetén kérjük kitölteni a nevezési lapot, amely a következı linken található: 
[LINK]  



Nevezési díjak: 

 
Az összes távon az elınevezık érmet és emléklapot kapnak!  
Számlaszám: Futaszög egyesület, Raiffeisen 12076910-01557603-00100002  
20% kedvezményre jogosultak:  
A SPURI Aranykártyával rendelkezık  
10< fıs csoportban regisztrálók  
Rendvédelmi szervek dolgozói  
A kedvezmények nem adódnak össze  
 
 
A verseny díjazása mindhárom hosszú távon a férfi és a nıi abszolút kategóriában:  
I. helyezett: aranyérem + oklevél 
II. helyezett: ezüstérem + oklevél 
III. helyezett: bronzérem + oklevél 
Korcsoport gyıztesek az összes kategóriában (külön férfiak, külön nık) emléklapot kapnak.  

Korcsoportok nıi és férfi kategóriában 

 
 
 
Eredményhirdetés: folyamatosan, 21 km-en 13.00 órakor  
Frissítés: 4-5 kilométerenként, a terepadottságoktól függıen. Az ellátás állomásonként 
változóan: víz, szılıcukor, gyümölcs, alkoholos frissítés a befutónál. A beérkezıket 
kemencés finomságokkal várjuk, melyet a rajtszám bemutatásával lehet átvenni!  
Nevezés, rajtszám átvétel: A ballószögi Sportcentrumban található versenyközpontban 2016. 
augusztus 28-án 8:00-tól 9:30 óráig.  
Szabályok: A versenyen mindenki saját felelısségére vesz részt. A verseny mezıgazdasági 
föld úton halad, a résztvevıknek a közlekedési szabályokra figyelemmel kell lennie! A 
figyelmetlenségbıl, felkészületlenségbıl eredı balesetekért a rendezıség felelısséget nem 
vállal! A versenybıl kizárjuk azt a versenyzıt, akit a szervezık által kijelölt útvonalon, a 
rendezıség jármővén kívül bármilyen jármővel kísérnek, átruházott rajtszámmal vesz részt a 
versenyen, a rajtszámot nem a mellén viseli, a rajtszámot félbehajtja, letakarja. Aki szintidın 
belül nem teljesíti az általa választott versenyszám - szervezık által kijelölt- teljes távját, az a 
versenyzı a szervezık jármővével juthat vissza a versenyközpontba. A díjak csak az 
eredményhirdetés alkalmával, csak személyesen vehetık át. Az a díjazott, aki az 
eredményhirdetésen nem jelenik meg, nyereményét a késıbbiekben nem veheti át. A 
rendezıség a nevezési díjat semmilyen ok miatt nem fizeti vissza. A befizetett nevezési díjnak 



más személyre történı átadását írásban, értelemszerően kitöltött, új nevezési lappal együtt, a 
fenti határidıig kell bejelenteni.  
Egyebek: A versenyközpont környékén korlátozott számban díjtalan parkolási lehetıséget 
biztosítunk. A rendezıség a gépjármővekért és az értéktárgyakért felelısséget nem vállal! 
A helyszínen, elérhetı árakon büfé lehetıséget is biztosítunk. 
 
Kapcsolattartás, információ: Somogyi Lajos, tel.: 30/507-7284 
web.: nyakvagofutas.hu e-mail: futaszog@gmail.com  
 


