
I. Szegedi Jótékonysági Félmaraton 

Fuss téli félmaratont a „Napfény városában” és jótékonykodj kedvenc sportoddal! Érezd jól 

magad Szegeden és támogasd futásoddal a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítványt! 

Futóversenyünk bevételét teljes egészében az alapítványnak ajánljuk fel. 

„Fuss, hogy együtt menthessünk életeket!” 

Időpont: 

• 2015. december 6. vasárnap 

• Rajtszámfelvétel 8 órától 

• Rajt 10 órától 

Versenyközpont: 

• Tisza-parti Általános Iskola, 6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2. 

Rajt és cél: 

• Szeged, Erzsébet Liget 

A verseny rendezője: 

• Pulzus Szeged Futóklub SE 

• http://pulzusfutoklub.hu/ 

• pulzusfutoklub@gmail.com 

Távok, rajtidőpontok, szintidők: 

• Lavina (21,1 km) – egyéni (tervezett rajt: 10:00) 

• Hózápor (10,5 km) – egyéni (tervezett rajt: 10:00) 

• Hópihe (1 km gyerektáv) - (tervezett rajt: 10:30) 



Szintidő: 21,1 km: 2 óra 40 perc, 10,5 km: 1 óra 20 perc (7:30 perc/km tempó). A szintidőhöz 

tartozó tempóban a mezőnyt záró kerékpáros követi. Akit a kerékpáros elhagy, az köteles levenni 

a rajtszámát és tudomásul veszi, hogy a versenyből kiesett. 

Nevezési díjak: 

  
Lavina (21,1 km) Hózápor (10,5 km) 

2015. október 30-ig 3500 Ft 2000 Ft 

2015. november 30-ig 4000 Ft 3000 Ft 

Helyszíni nevezés 6000 Ft 5000 Ft 

A Lavina (21,1 km) és Hózápor (10,5 km) távokon a 14. életévüket betöltöttek nevezhetnek 

(2001.12.06. előtt születettek) a Hópihe (1 km) távon nincs nevezési korhatár. 

A Lavina és a Hózápor távra az első 400 fő nevezését tudjuk fogadni. Létszámlimit betelte után 

az előnevezést illetve a helyszíni nevezést lezárjuk és további nevezésre nincs lehetőség! 

Hópihe távon nincs létszámlimit, erre a távra nevezni a versenyközpontban lehet. Nevezési 

díjként tetszőleges összegű adományt lehet felajánlani. 

A Lavina (21,1 km) és a Hózápor (10,5 km) távokra az előnevezés akkor érvényes, ha az oldalon 

található nevezési lapot kitöltöd és a nevezési díjat az alábbi bankszámlaszámra átutalod: 

Pulzus Szeged Futóklub SE 
10402805-50526648-90901005 
K&H Bank 

Közleményben mindenképpen add meg a neved és a születési évedet. 

Ha az adott határidőig a nevezési díj az egyesület bankszámlájára nem érkezik meg, akkor a 

regisztrációt töröljük. 

A nevezés lemondása és átruházása: 

Az előnevezési díjakat 2015. december 1-ig a versenyről való lemondás esetén a szervezők 

1000 Ft kezelési költség levonása után utalják vissza. Érvényes nevezéseket átruházni abban az 

esetben lehet, ha a szervezőket a pulzusfutoklub@gmail.com címen 2015. december 1. előtt 



erről értesíted. Ez után az időpont után a nevezést átruházni nem lehet és a nevezési díjat nem 

utaljuk vissza. 

A nevezési díj az alábbiakat tartalmazza: 

• a versenyen való részvétel joga, 

• időmérés, 

• rajtszám, 

• befutóérem 

• rajtcsomag (szponzoraink ajándékaival), 

• orvosi szolgálat, 

• lezárt, biztosított útvonal, 

• öltözési és zuhanyozási lehetőség, 

• frissítés a verseny során és meleg tea a célban, 

• ruhatár (értékmegőrzést nem vállalunk!) 

• 27 % ÁFA. 

Rajtszám átvétel: 

A rajtszámok átvételére a versenyközpontban (Tisza-parti Általános Iskola, 6726 Szeged, 

Maróczy Géza tér 2.) van lehetőség 2015. december 6. 8:00-9:45 között. 

A rajtszámot a verseny során végig látható helyen, a mellkason kell viselni. Az a versenyző, aki a 

rajtszámot letakarja, összehajtja vagy módosítja, a versenyből kizárható. 

Időmérés: 

Az időmérés SPORTident (dugókás) rendszerrel történik. A chip letéti díja 1000 Ft, amit a 

rajtszám átvételekor kérünk leadni. Kérünk, pontos összeget hozz, mert pénzt váltani nem 

tudunk! A letéti díjat a chip leadása után a versenyközpontban kapják vissza versenyzők. 

Útvonal, frissítő állomások: 

A verseny végig aszfalton halad, kerékpárúton illetve forgalomtól elzárt közúton. A pontos útvonal 

leírást később tesszük közzé. 



Frissítő állomásokat 4-5 kilométerenként alakítunk ki. A frissítő állomásokon víz, szőlőcukor, 

izotóniás ital, valamint keksz és gyümölcs (alma, banán) áll a futók rendelkezésére. Egyéni 

frissítő leadására  nincs lehetőség! 

Díjazás: 

A Lavina és a Hózápor távokon minden szintidőn belüli teljesítő befutóérmet kap. 

A következő kategóriák szerint az 1. - 3. helyezett férfi és nő versenyzőket megajándékozzuk. 

születési dátum életkor férfiak nők 

2001.12.06. - 1975.12.07 14-39 évesek F1 N1 

1975.12.06. - 1955.12.07. 40-59 évesek F2 N2 

1955.12.07. előtt születettek 60 évesek és idősebbek F3 N3 

A Hópihe távon indulók díjazásban nem részesülnek. 

A rendészeti szervek és fegyveres testületek alkalmazottjait külön díjazzuk (1.- 3. helyezett, férfi, 

nő). 

Az eredményhirdetést 13:00 órától a versenyközpontban tartjuk. 

Egyéb tudnivalók: 

A versenyből kizárjuk azt, aki nem az előírt útvonalon teljesíti a versenyt vagy külső segítséget 

(jármű) vesz igénybe. 

A verseny résztvevői tudomásul veszik, hogy a versenyen róla videók és fotók készülhetnek, 

melyekkel a szervezők rendelkeznek. 

A szervezők fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben módosítsák verseny útvonalát, a rajt idejét, 

a limitidőt vagy megállítsák, illetve töröljék a versenyt. 

                                                                                                                                                           Futónaptár.hu 


