
KOSICE PEACE MARATHON 
2013, Október 6 

A verseny rendezője: 

Maratónsky klub Košice 
Pri jazdiarni 1, P. O. Box F-24, 043 04 Košice 

tel.: (+421 55) 622 00 10, fax: (+421 55) 622 41 58 

E-mail: info@kosicemarathon.com, www.kosicemarathon.com 
      

Verseny pálya: 
Két kör a városon keresztül, aszfaltozott terület, nagyobb szintkülönbségek nélkül. A verseny az IAAF 

szabályai szerint kerül megrendezésre. A pálya AIMS/IAAF igazolt. 1997-ben ezen a pályán volt 

megrendezve a 6. IAAF Fél maratoni világbajnokság. 
 

Rajt:  
2013, október 6-án, vasárnap 9:00 órakor, Hlavná utca (Fő utca), a Doubletree by Hilton hotel előtt 

 
Cél:  

Maraton, Félmaraton, Staféta 4 x ¼ maraton – Hlavná utca (Fő utca), Doubletree by Hilton hotel előtt 

Görkorcsolya (20km), Handbikerek (20km) és Tolókocsik (20km) – Nám. MMM (Béke maratoni tér) 
 

A verseny limit ideje: 
6 óra, Limit  33.km – 4,5 óra 

 

Kor követelmények: 
A versenyen csak 18 éven felüliek (Minimaratonon kívül) indulhatnak (született 1995 és előbb).  

 
Nevezési díjak és határidők: 

2013, Április 30-ig     30 EUR 
2013, Június 30-ig    35 EUR 

2013, Szeptember 15-ig   40 EUR 

2013, Szeptember 15-ike után  50 EUR 
A nevezési díj összeg magassága a befizetés dátumától függ. A nevezés csak a nevezési díj 

megfizetésével érvényes. 
A nevezési díj nem téríthető vissza.  

 

Kedvezmény újoncoknak  
Mindenki aki először vesz részt ez éven a Kassi maratonin (maraton, fél maraton, 4x1/4 maratoni 

staféta, görkorcsolya kategóriákban), 20% kedvezményt kap a nevezési díjbol. 
2013, Április 30-ig     24 EUR 

2013, Június 30-ig    28 EUR 
2013, Szeptember 15-ig   32 EUR 

2013, Szeptember 15-ike után  40 EUR 

 
Gondolunk a hűséges maratoni futókra 

Mindenki, aki 2012-ig legalább tízszer rajtolt a Kassai maratonin, ez éven, ha augusztus 31-ig 
jelentkezik a maratonira, csak 20 euró nevezési díjat fog fizetni. Azokra a maratoni futókra akik több 

mint 20-szor futottak Kassán ajándék vár. 

 
A nevezési díj befizetése: 

2013, Szeptember 30-ig:  
 1. banki átutalással 

 2. hitelkártyával: (figyelmesen töltsék ki a hitelkártya adatait a nevezési lapban!) 

 
Bank számla adatai: 

A számla neve:  Maratónsky klub 



Bank:   Všeobecná úverová banka a.s., Strojárenská 11, 042 31 Košice 

IBAN:   SK36 0200 0000 0000 4173 1512 

BIC/SWIFT  SUBASKBX 
 

Biztosítás: 
A versenyzők saját felelősségükre indulnak a versenyen.  

Minden versenyző köteles egyéni biztosítást kötni és verseny előtti orvosi áttekintésen részt venni. 

 
Verseny központ: 

2013, október 4 (péntek) 08.00 - 20.00 óra között. 
2013, október 5  (szombat) 08.00 - 20.00 óra között. 

A verseny megrendezése napján (2012, október 7-én) nevezés, rajt szám és chip felvétele 
nem lehetséges! 

 

Kategóriák: 
 Maraton 

 Férfiak    Nők 
 M abszolút  W abszolút 

 M40 1973 - 1964  W40 1973 - 1964 

 M50 1963 - 1954  W50 1963 - 1954 
 M60 1953 - 1944  W60 1953 és idősebbek 

 M70 1944 és idősebbek 
 

Fél maraton, Görkorcsolya 20km, Handbikerek 20 km, Tolókocsik 20 km - M (férfiak), 
W(nők), kor beosztás nélkül 

Staféta 4 x ¼ Maraton – kategória nélkül 

Mini maraton – kor határ nélkül 
  

Díjazás: 
Pénzdíjat az első 10 férfi és első 6 nő kapja az abszolút kategóriában és az első három helyezet a 

többi kategóriában, abban az esetben, ha az adott kategóriában minimum 3 versenyző indul a rajton. 

 
Időmérés: 

A verseny chippes időméréssel kerül megrendezésre, amelynek szabályszerű viselése kötelező. A chip 
átvételekor 5 EUR kauciót kell fizetni, melyet a célban a chip ellenében visszafizetnek a rendezők. 

 

Szállás: 
Komplett szálloda lista itt található: www.kosice.sk 

 
Košice – Seňa félmaraton, felkészülés az őszi maratonira 

Ez éven június 22-én már tizedszer kerül megrendezésre a tavaszi fél maraton.  
Ezen a pályán volt hosszú éveken át megtartva az őszi Kosice maratón.  

 

 

http://www.kosice.sk/

