
8. HRI Vitalion Tusnád Maraton 

Versenykiírások                                   Futónaptár.hu 
Rajt : Tusnádfürdő   cél: Szent Anna tó 

Versenyközpont: A templommal szembeni Millennium Park 

Verseny Időpontja: 2016. június 04. 10:00 

1. FÉLMARATON – 23 km Tusnádfürdő városközpont – Sepsibükszád – Szent Anna tóhoz vezető műút – 

Bálványosi elágazás – Szent Anna turistaház – Szent Anna tó  Szintidő: 3 óra 15 perc 

2. FÉLMARATON VÁLTÓ – 23 km (7,2 – 7,7 – 8,1 km) Tusnádfürdő városközpont – Sepsibükszád – Szent 

Anna tóhoz vezető műút – Bálványosi elágazás – Szent Anna turistaház – Szent Anna tó  Szintidő: 3 óra 15 

perc 

3. GYALOGTÚRA–8 km: Tusnádfürdő- Szent Anna-tó (indulás a Szent Kristóf panziótól 8 és 10 óra 

között) Útvonal:(piros kereszt-kék kereszt)  Szent Kristóf panzió-Szent Anna sétány-Komlós-árok oldala-A 

két Csomád nyerge-Mohos-láp, Szent Anna menedékház-Szent Anna-tó partja.    Szintidő: 4 óra     Minden 

célba érkező egyedi kitűzővel gazdagodik. 

4. GYALOGTÚRA-16 km: Tusnádfürdő- Szent Anna-tó-Tusnádfürdő (indulás a Szent Kristóf panziótól 8 

és 10 óra között) Útvonal: (piros kereszt-kék kereszt) Szent Kristóf panzió-Szent Anna sétány-Komlós-árok 

oldala-A két Csomád nyerge-Mohos-láp-Szent Anna menedékház-Szent Anna-tó partja-Jézus-hágó-Csíki 

határ fogadó-Olt folyó partja – Tusnádfürdő, Szent Kristóf panzió  Szintidő: 7 óra, Minden célbaérkező 

egyedi kitűzővel gazdagodik 

                  Nevezési díj a túrákra 15 ron vagy 1000 forint 

 FUTÓVERSENY 

Kategóriák: 23 km: abszolút, 19 év alatt, 19 – 39 év, 40 – 49 év, 50 – 59 év, 60 év felett 

A szintidő: 3 óra 15 perc. Aki ennél később érkezik, nem tudjuk számára biztosítani a célkaput, a fényképet a 

célban valamint a mért időt. 

A 18 év alatti fiúk és lányok egyéniben KIZÁRÓLAG a szüleik írásos engedélyével versenyezhetnek! 

Mindkét váltó: abszolút, 19 év alatt, 19-39 év és vegyes, 39 év felett (férfi – női) 

Díjazás 

FÉLMARATON 

Nők Férfiak 

1 hely: 500 ron 500 ron 

2 hely: 400 ron 400 ron 

3 hely: 300 ron 300 ron 

Pénzdíjak összege 2400 ron 
 

Pénzdíjakat csak egyéni abszolut kategóriában osztunk!! 

Abszolút kategória: pénzdíj, érem, oklevél, kupa 

További kategóriák: érem, oklevél 

Frissítőpontok: víz, izotóniás ital, üdítő, alma, banán, keksz, perec, szőlőcukor, csoki, magvak. 



A verseny előestéjén a Szent Kristóf panzió éttermében rajtszám bemutatása ellenében egy tányér édes vagy sós 

tészta fogyasztható. 

Kérjük a váltócsapatokat, hogy lehetőleg azonos színű színes pólóban versenyezzenek! 

  

Rajtcsomag átvétel / Tészta parti 
Rajtcsomag átvétel: 

2016 június 3-án 14 órától 20 óráig a Szent Kristóf panzióban. 

Ugyanitt 18 órától tészta parti, közben megbeszélés, tájékoztatás, kérdések a versennyel 

kapcsolatban. 

A panzió címe: Tusnádfürdő, Fenyő u. 12. 

 2016 Június 4-én reggel 7:30  és 9:00 óra között a rajthoz közeli Olt panzióban lehet felvenni a rajtszámot. 

A rajtcsomag tartalma egyéni futóknak: 

– egyszer használatos chippel ellátott rajtszám– banán– müzliszelet– víz– GU energia zselé 

 A rajtcsomag tartalma váltó futóknak:– egyszer használatos chippel ellátott rajtszám– banán– müzliszelet–

víz 

Minden csapat egy rajtszámot kap, azt kell váltáskor továbbadnia. 
 

Díjazás 

FÉLMARATON EGYÉNI 
  

Nők Férfiak 

1 hely: 500 ron 500 ron 

2 hely: 400 ron 400 ron 

3 hely: 300 ron 300 ron 

Pénzdíjak összege 2400 ron 
 

 Pénzdíjakat csak egyéni abszolút kategóriában osztunk!! 

Abszolút kategória: pénzdíj, érem, oklevél, kupa 

További kategóriák: érem, oklevél 

  

Versenyszabályzat 
o Szintidő a félmaraton versenyen 3 óra 15 perc. 

o A nevezéssel minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és a versenyszabályokat. Ezzel 

elismerik, hogy a versenyen mindenki a saját felelősségére indul, a nevező kinyilatkozza, hogy egészségi 

állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, és elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik 



versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért  kártérítésre nem 

kötelezhetők. 

o A versenyben résztvevők csomagjainak elhelyezésére a rendezők sátrat biztosítanak, illetve biztosítják a 

csomagok célhoz történő eljutását. 

o A  csomagmegőrző sátorban elhelyezett csomagok, értékek eltűnése esetén a rendezők felelősséget nem 

vállalnak. 

o Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak! 

o A félmaraton váltó táv váltóhelyei  7,2,  és 14,7 kilométernél lesz. 

o A rajtszámot kérjük elöl viselni, jól látható helyen. A rajtszámot összehajtani nem szabad, a rögzítéshez 

biztosítótűt a rajtszámmal együtt rendelkezésre bocsájtunk. Kizárásra kerülhet  az a versenyző, aki rajtszámát 

összehajtja, letakarja, leveszi, nem a mellére tűzve viseli a verseny ideje alatt, valamint aki nem teljesíti a 

verseny – szervezők által kitűzött – teljes távját, vagy a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelő 

adatokkal, illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen használja. 

o A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító 

versenyzők a versenyből  kizárásra kerülnek.. 

o Étel és ital a versenyzők számára csak a kijelölt frissítő állomásokon engedélyezett. 

o A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kutyával futni tilos, kizárást von maga 

után. 

o A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, vagy más futóverseny 

népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. 

o A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a 

nevezést bármikor lezárják. 

o A verseny rendezői fenntartják az útvonal, a váltó távok, a program és időpont változtatás jogát. 

o A futóverseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsenek, 

melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik. A készült fotókat és filmeket a rendezők szabadon 

felhasználhatják reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban, ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra 

nem jogosultak. 

o A nevezési díjak számlázásához szükséges adatokat  (amennyiben azt saját nevétől eltérő névre kéri 

kiállítani), a jelentkező az online vagy papír alapú nevezési lapon, esetleg e-mailben, legkésőbb a verseny 

napjáig köteles bejelenteni a szerzők felé, mely bejelentést kizárólag írásban fogadjuk el. 

o A  verseny az időjárási körülményektől függetlenül megrendezésre kerül. 

o A nevezést átruházni, illetve a befizetett nevezési díjat visszakövetelni nem lehet. 

o  A nevezés lemondása esetén, ha a nevezési díj már befizetésre került,  a nevezési díj 100%-a  vihető tovább 

a következő évi versenyre. Az átvitt összeget 1 éven belül lehet felhasználni. 

o Óvást a verseny napján a szintidő lejártát követő 1 órán belül lehet benyújtani személyesen, a szervezők 

részére. 

o A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás 

és versenyszabályzat feltételeit. 

o A nevezési lap kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezői a 

nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják. 

o A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a nevező 

elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel kapcsolatos hírlevelet 

küldjön. 

 

 

 



  

  

  

 

 

 


