
 I. Dél-alföldi Rotary Jótékonysági Futónap 
Futás barátsággal a segítségért! 

  
  

A rendezvény célja: A rászorulók irányába nyújtott segítség 
lehetıségének anyagi megteremtése, valamint futás, mint szabadidıs 
tevékenység és az egészséges életmód népszerősítése. A sport és 
jótékonyság összefonódásával egy olyan egészségközpontú hagyományt 
szeretnének a szervezık teremteni, amely évente kerülne megrendezésre 
a Dél-Alföldön, és remélhetıleg egyre több futó naptárába is bekerül az 
évek során. 

A konkrét jótékonysági cél: Dobai Zoltán zákányszéki lakos, 2013. 
július 23-án balesetben elvesztett jobb karjának pótlására beszerzendı 
mővégtag anyagi hátterének megteremtése. 

A verseny idıpontja:2014. november 22. (szombat) 

A verseny helye:Mórahalom, 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. 

A verseny rendezıje: 

Rotary Club Mórahalom, a Szegedi Vasutas Sportegyesület, a Victoria 
Sportegyesület Mórahalom, és a Decathlon áruház 

Rajtidıpontok – Versenytávok: 

09:30 500 m - Ovifutás, 

09:40 1000 m – Alsós futás, 

10:00 10,5 km – Negyed maraton,21 km – félmaraton, 2 x 10,5 km – 
váltó, “Jól futó cégek” 

10:20 3,5 km – Felsıs futás 

Útvonal: 

A Rajt minden táv kategória esetében a Városháza (6782, Mórahalom, 
Szentháromság tér 1) melletti utcából lesz. 

Mórahalom – Nagyszéksós-tó közötti kerékpárút – Mórahalom (10,5 
km -1 kör, 21 km -2 kör, váltó a rajtban) 

Mórahalom – Nagyszéksós-tó közötti földút – Mórahalom (10,5 km -
1 kör, 21 km -2 kör, váltó a rajtban) 

Nevezési díjak, határidık: 

10,5 km:  2014. november 15-ig 2000 Ft  helyszínen 3000 Ft 



2 x 10,5 km váltó: 2014. november 15-ig fejenként 2000 Ft, ami a 
teljes váltóra 4000 Fthelyszínen fejenként 3000 Ft, amia teljes 
váltóra 6000Ft 

21 km: 2014. november 15-ig 3000 Ft helyszínen 4000 Ft 

“Jól futó cégek”: 2014. november 15-ig, 30 000 Ft minden10. személy 
után; ebben a kategóriában helyszíninevezésre nincs lehetıség 

Az Ovi futás (500 m) az Alsós futás (1000 m) és a Felsıs futás 
(3,5 km) ingyenes, nevezni a helyszínen lehet. 

A nevezési díj tartalmaz: 

- a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı által biztosított ingyenes 
belépıt 

- 1000 Ft értékő levásárolható Decathlon kupont 
- technikai Decathlon pólót 
-útvonal biztosítást 
-verseny közbeni frissítést 
-orvosi szolgálatot 
-befutó csomagot 

A frissítıállomások kb. 2-3 kilométerenként követik egymást. A frissítı 
állomásokon víz, szılıcukor és gyümölcs áll a futók rendelkezésére. 

Kategóriák - korcsoportok: 

-          500 méteres távon óvodások (2008. 09. 1.  – 2011.), míg az 1000 
méteres távon alsós- (2004.09. 01.  –2008. 08. 31.) a 3,5 km-es 
távon pedig felsıs diákok (2000.09. 01. –2004. 08. 31.) állhatnak 
rajthoz, férfi/nıi kategóriák külön kerülnek díjazásra 

-          a 10,5 km, és 21 km távot teljesítık esetén nincsenek 
korcsoportok, a férfi/nıi kategóriák külön kerülnek díjazásra, 
valamint kellı számú jelentkezı esetén a terep/aszfalt kategóriák 

-          2 x 10,5 km váltó esetén nincsenek korcsoportok, és a férfi/nıi 
kategóriák is összevontan kerülnek megrendezésre a vegyes párok 
jelentkezése miatt, kellı számú jelentkezı esetén a terep/aszfalt 
kategóriák külön is díjazásra kerülnek 

-          a “Jól futó cégek” (céges futás) esetében két kategóriában 
hirdetünk gyıztest: 

• “A legsportosabb cég”, melynek nevezett futói összevontan a 
legnagyobb távot teszik meg 

• “A legjobban futó cég”, melynek nevezett futói a legjobb 
átlagsebességet érik el 



Nevezés, elınevezés 

2014. november 15-ig kell regisztrálni az alábbi linken: 

http://goo.gl/forms/BKln3tBU3c 

  

  

majd ezt követıen a nevezési díjat át kell utalni az RC Mórahalom alábbi 
bankszámla számára: 

56900044-10427640-00000000 

Nemzetközi átutalás esetén: 

HU21 5690 0044 1042 7640 0000 0000 

Az egyéni nevezések esetén az átutalás közlemény rovatába kérjük beírni 
a futó nevét, születési évét, és a verseny kategóriáját (10,5 km / 21 km / 
21 km váltó)! A céges regisztráció esetén mindenképpen szerepeljen a 
közlemény rovatban a cégnév és a résztvevık száma kategóriánként (pl.: 
10,5 km 5db, 21 km 8db)! 

Nevezés a helyszínen 8.00 - 9.15 óráig nevezési lap kitöltésével, 
aláírásával és a nevezési díj befizetésével. 

Rajtszám átvétel a verseny napján a nevezés helyszínén. 

A versenyzı vagy a cég elınevezése akkor tekinthetı 
elfogadottnak, ha megtörtént a regisztráció és befizette a nevezési 
díjat. 

Díjazás: 

Minden kategória 1.-3. helyezettje érmet és oklevelet kap. 

Információ és segítség: 

http://rotary-morahalom.hu/futonap 
https://www.facebook.com/rotarymorahalom 
futonap@rotary-morahalom.hu email címen vagy Szekeres Andrásnál 
a 06-30-604-3545 telefonszámon. 

Egyéb információk: 

Szintidı nincs, minden elindult versenyzıt megvárunk a célban. 

A rajtszámot elıl, jól látható módon kell viselni. 



Az értéktárgyakért felelısséget nem vállalunk. 

Az öltözés a helyszínen biztosított. 

Versenyszabályzat 

A versenyen minden versenyzı saját felelısségére vesz részt, amit a 

nevezési díj befizetésével és a rajtszám átvételével tudomásul vesz. Az 

egészségi állapota jó és nincs tudomása olyan betegségrıl, amely a 

sporteseményen a részvételét akadályozza. Hozzájárul, hogy a versenyrıl 

készült mozgókép vagy fotóanyagokon szerepelhet, melyek internetes és 

nyomtatott anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra 

kerülhetnek. Benevezett, de el nem indult versenyzık nevezési díját a 

szervezıknek nem áll módjukban visszatéríteni. 

Fontos, hogy részvételed nem csak az egészségednek tesz jót, hanem 
másoknak is! 

Jó futást kívánunk! 

RC-Mórahalom 

SZVSE, VSM, 

Decathlon Sportáruház, Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı 

Mórahalom Város Önkormányzata 

 


