
START FÉLMARATON   
SZENTKIRÁLYSZABADJA 

 
Idıpont:   2014. május 24.  10 óra 00 perc 
 
Verseny rendezıje:    Start Sport Egyesület Szentkirályszabadja 
    Szentkirályszabadja Önkormányzata 
 
Helyszín:   Szentkirályszabadja külterület 
    (Felsı buszmegálló feletti terület „Fenyves”) 
 
Rajt:    21 km 10 óra 00 perc, 10 km 10 óra 00 perc, 3,5 km 10 óra 30 perc 
 
Teljesítendı távok:  fél maraton         21 km (6 kör) 
                negyed maraton         10 km (3 kör) 
                                   maratonka, gyalog    3,5 km (1 kör) 
 
A versenytávokon egyénileg lehet indulni. 
 
Szint idık:       1 kör  max:  35 perc 
                        3 kör  max:  85 perc 
                        6 kör                   max: 170 perc 
 
Korcsoportok:      gyerek   6-14 éves korig 
                               felnıtt  15-100 éves korig 
 
Értékelés:           korcsoportonként, nemenként az I-III helyezett  gyıztesként lesz 

kihirdetve 
 
Minden induló emléklapot és befutó csomagot kap. 
 
Nevezés:    személyesen: Kristálybolt Szentkirályszabadja, Ibolya u. 9.   9-17 

óráig 
                    e-mailben: futaszabadi@gmail.com 
                                faxon: 06-88/467-153, 06-88/467-022        
                 
Fizetés :      személyesen:  Kristálybolt Szentkirályszabadja, Ibolya u. 9.  9-17 

óráig 
                            banki utalással: START Sportegyesület 73200189-11267951 
számlaszámra. A        közlemény rovatban ne felejtsd el feltüntetni a neved és 
a versenytávot. 
       rózsaszínő csekken: bármely postán kaphatsz, ezen a START 
Sportegyesület nevét    és 8225 Szentkirályszabadja, Nefelejcs u. 7. címét kell 
megadnod. Ne feledd a nevedet    és a versenytávot is feltüntetni.             
 
Nevezési díj:   14 év alatti gyerekeknek ingyenes 
                        2014. március 01-tıl           500,- Ft 
                        helyszínen 2014. május 24-én           1 000,- Ft 
 
Ha helyszínen szeretnél nevezni, akkor legalább 2 órával a rajt elıtt legyél ott, mert mások is 
neveznek ilyenkor és várakozni kell. A nevezés 9 óra 30 perckor lezárul! 
 
Rajtszám átvétele: a verseny napján a helyszínen 
 
Gyere idıben, mert a rajtszám átvétel idıigényes. 8 órától 9 óra 30 percig     
További információ a 06-30/6957-136 telefonszámon, illetve a futaszabadi@gmail.com  
e-mail címen kérhetı, valamint a facebook/futaszabadi oldalán. 
 
Sorsolás: minden induló részt vesz az eredményhirdetés utáni nyeremény sorsoláson, 
melyen a támogatók ajándékait sorsoljuk ki 
 
Minden versenyzıt vendégül látunk egy tányér gulyáslevesre! 
 



A versenyen mindenki saját felelısségére vesz részt, és köteles betartani a verseny 
szabályait. 
 
Eredményes versenyzést kívánunk minden versenyzınek! 


