
5. Gúta-i vízkereszt maraton és félmaraton 

Szervező: Gúta maraton klub  

Információk: zselyizoltan@post.sk 

                    www.kolarovomaraton.wbl.sk, 

Helyszín: Gúta;  Komárom-i járás 

Rajt: 2015. január 4 –én  10,00 órakor, Vásár térről, „rajtpisztoly“ – harci ágyú, az 

                első 6 km útszakasz hagyomnyőrző magyar lovascsoport kiséretében; 

Cél: Vásár tér; 

Nevezés: a verseny napján 8,00 – 09,40 óráig a városi sportcsarnokban 

Feltételek: korhatár 18 év fölött, szükséges betartani az országutakra      

                 vonatkozó közlekedési szabályokat, 

Időlimit a maratoni távra: 6 óra 

                                    23,5 km forduló: 3 óra 15 perc       

                                    33,2 km üdítőállomás: 4 óra 40 perc 

- az a futó, aki nem éri e laz időlimitet az ellenőrző pontokon a versenyből ki lesz      

  zárva a rajtszámát pedig átadja a szervezőnek. A lassúbb futóknak lehetőség van 

  az korábbi rajtra. 

 Idő előtti rajt: 2015.1.4-én 09,00 órakkor – saját kérésre /javasolva van az igen   

                         lessú futóknak akik nem érnék e laz időlimitet/. A futónak  8,30 percig be kell 

                         neveznie.  

Nevezési díj: - előnevezés: 5 €.- 2014.12.20-ig átutalással feltüntetve a futó 

                       nevét, születés évét és a kiválasztott futótávot. 

                       Bankszámla szám - IBAN: SK2009000000005063967190 

                       Előnevezés csak az előnevezési díj befizetése után válik teljessé.  

                             Figyelem: A befizetett előnevezési díjat nem fizetjük vissza - ellemben a következő 
évi 

                                                versenyre - Gútai vízkereszt  maratonunkra beszámítjuk. 

                    - helyszínen: 8.- € vagy 2500.- Ft 



Frissítés: tea, gyümölcs, édesség; verseny után disznótoros ízek  + palacsinta 

Útvonal: 42,195 km aszfalt – pontosan kimért útvonal, Gúta (7 km a városban)  

                                         - Vágfüzes  –  Kava irány, forduló – Gúta (2 km a városban) 

              21,1 km aszfalt – Gúta – Vágfüzes irány, forduló – Gúta, 

Terepviszonyok: sík terep, legmagasabb pont a Vág folyó hídja Gútán 

Figyelmeztetés: Minden résztvevő a saját felelőségére indul! 

Díjazás: - kategóriánként az első három helyezett lesz kiértékelve 

        - Kiértékelve lesz a legidősebb maratoni és félmaratoni táv futója         

          - Kiértékelve lesz a legjobb maratonfutó - futónő a "4 évszak maraton" versenyében     

             /Pozsony - tavasz, Rajec - nyár, Kassa - ősz, Gúta - tél/ 

             4 nő és 51 férfi futó közül kerül ki a győztes....... 

Kategóriák: maraton férfiak 18-35, 36-45,46-55, 56-100; nők 18-35, 36-100; 

              félmaraton férfiak 18-30, 31-40, 41-50, 51-100; nők 18-30, 31-40, 41-100;          

Öltöző zuhanyozóval: biztosított a helyi sportcsarnokban 

Szállás: Gútán a sportszállási komplexusban - szállási díj 8.- € vagy 2500.- Ft. 

                Információ - előre leegyezni: zselyizoltan@post.sk 

                                                 

 


