
5. Kaposvár Dombjai Farsangi Félmaraton Versenykiírása 

Időpont: 2015. február 8. vasárnap, rajt: 11 óra 

A verseny rendezője: Péter Attila, 

a Kaposvári Szabadidő Egyesület és az Attidas Kft. közreműködésével. 

Távok: Egyéni: 21,1 km, szintemelkedés 380 m (öt hegy, egy völgy) 

Váltó, 1. futó: 10 km, szintemelkedés 155 m (két hegy) 

Váltó, 2. futó: 6,9 km, szintemelkedés 215 m (három hegy) 

Váltó, 3. futó: 4,2 km, szintemelkedés 10 m (egy völgy) 

Rajt és cél: Kaposvár, Kossuth tér 

Útvonal: www.futoterkep.hu/futas/KAPOSVAR_DOMBJAI_FARSANGI_FELMARATON_KAPOSVAR_

60... 

Szintidő: 3 óra, rész szintidő: 10 km-nél 80 perc 

Kategóriák: 

Egyéni: Nők, férfiak életkor szerint 

Felnőtt1 29 évesek és fiatalabbak (1986 után) 

Felnőtt2 30-39 évesek (1985-1976) 

Szenior1 40-49 évesek (1975-1966) 

Szenior2 50-59 évesek (1965-1956) 

Veterán1 60-69 évesek (1955-1946) 

Veterán2 70 évesek és idősebbek (1945 előtt) 

Váltó: női és férfi (a vegyes csapatokat a férfiakhoz soroljuk) 

Előnevezés: 2015. január 20-ig a www.kaposvardombjai.hu oldalon. 

Előnevezési díjak: 

2014. november 30-ig egyéni 3754 Ft, váltó 8540 Ft 

2014. december 31-ig egyéni 4854 Ft, váltó 11540 Ft 

2015. január 20-ig egyéni 5954 Ft, váltó 14540 Ft 

Az előnevezési díjat banki átutalással (akár interneten keresztül) vagy készpénz befizetéssel kell 

kiegyenlíteni a megadott idősávnak megfelelő összeggel (bármelyik OTP bankfiókban) az alábbi 

számlaszámra: Kaposvári Szabadidő Egyesület, OTP Bank 11743002-20195270. 



A közleményben a következőket kell megadni: 

Egyéni versenyző esetén: név, születési év, település. 

Váltó esetén: csapatkapitány, kategória (ffi/nő), település. 

  

Az előnevezés lezárása után, február 2-ig lehet még regisztrálni a versenyre, egyéni 10000 Ft, 

váltó 20000 Ft. Ez után új nevezést csak a megüresedő helyekre fogadunk el. 

Bármit közölni akarsz, (pl. váltó összeállítása, neve, stb.) írj egy e-mailt és hivatkozz az 

átutaláson szereplő csapatkapitányra. 

Számlát csak a befizető részére tudunk kiállítani! Ezért nagyon fontos, hogy a nevezéskor 

pontosan töltsd ki a nevezési lapon a számlázási címet. A számlát e-mail-ben küldjük meg a 

befizetés megérkezése után. 

A benevezett versenyzőkről listát közlünk a honlapon és a facebook oldalunkon. 

Díjazás: 

Minden indulónak emblémázott póló. 

Minden célbaérkező egyéni versenyző számára egyedi érem. 

Egyéni: 1-3. helyezett nő és férfi, kategóriák szerint ajándékcsomagok a támogatók jóvoltából. 

Abszolút győztesek Kaposvár vándorserlegét nyerik. 

Váltó: 1-3 helyezett női és férfi kategóriák szerint ajándékcsomagok a támogatók jóvoltából 

Kérdések: E-mail: petiatti@gmail.com 

Egyebek: 

A verseny az ATOM100+ sorozat első állomása. 

Mindenképp javaslom, hogy több napra gyertek és vegyetek részt a híres Kaposvári Dorottya és 

Farsangi Napok programjain. 

Kedvezményes szállásajánlatok november végén. 

Krampampuli Farsangi buli lesz bemelegítésül. 

Versenyrendezők figyelem! Ingyenes kiállítási lehetőség! 

Végleges program 2015. január közepétől. 

 


