
FutaPécs SE Dunafutása a busók földjén 

Szervezı:FutaPécs SE 
Idıpont: 2016. március 20., vasárnap 
Rajt: 10 óra 
Versenyközpont: Mohácsi Uszoda 
(7700 Mohács, Felszabadulás u. 1.) 
http://mohacsuszoda.hu/ 

Távok: 
– kíváncsiaknak: kb. 5km 
– rutinosabbaknak: kb. 12km 
– régóta futóknak: félmaraton 21,1 km 

Lebonyolítás: 
Mohácsi Uszodától indulva a Duna mellett 
dél felé 10,5 km és ugyanazon a pályán visszafelé 
Rajtszám átvétel: helyszínen 
Frissítıpont: kb.5 km-enként 
Eredményhirdetés: 
– kíváncsiaknak: 11 óra 
– rutinosabbaknak: 11 óra 30 perc 
– régóta futóknak: 12 óra 30 perc 

Nevezési díjak: 
Nevezési díjak minden táv 
2016. február 15-ig 2 500 Ft 
2016. február 29-ig 3 000 Ft 
2016. március 17-ig 3 000 Ft 
Helyszínen 5 000 Ft 

Az utolsó elınevezési idıszakban nevezıknek nem tudunk befutóérmet biztosítani. 

Sport Erzsébet-utalványt is elfogadunk. 
Készpénzben a Futóka Futóbolond Sportüzletben tudsz fizetni. 
Ha átutalással fizetnél, kérjük, hogy a nevezési díjakat az alábbi számlaszámra szíveskedj 
átutalni: 
FutaPécs SE 71800264-16038389 
Közlemény rovatba a következıt írd: Dunafutás 
Külföldrıl nevezı futótársaknak a visszaigazoló e-mailben küldünk részleteket a fizetési 
feltételekrıl. 

Nincs létszámlimit !!! 

Nevezés: 
Elınevezés: 
Elektronikusan a dunafutas@futapecs.hu e-mailcímen (név, táv, e-mail cím, születési dátum, 
telefonszám, település). 



Helyszíni nevezés: 
A versenyközpontban 9 óra 30 percig. 

A nevezési díj tartalmazza:  

 – részvételt egy jó hangulatú a versenyen 
– közös bemelegítést 
– vonalkódos idımérés 
– frissítést 
– orvosi jelenlétet 
– egyedi befutó emlékérem (2016. február 29-ig nevezetteknek) 
– egyedi rajtszám 
– ásványvizet, zsíros kenyeret és fröccsöt a célban 
– befutócsokit 
– on-line eredménylistát 
– befutófotót 
– csomagmegırzés 
– 10% kedvezménykupon a Futóka Futóbolond Sportszerüzletben 
– belépı a Mohácsi Uszodába a verseny napján 

Díjazás: 
félmaraton: 1-3. helyezett férfi és nı, serleg 
rövidebb távokon: 1.-3. helyezett férfi, nıi érem díjazás 

A legfiatalabb induló kölyök-, a legidısebb induló igazi pezsgıt kap! 

Elı – Tombola: 
Ajándék belépıjegy (napijegy) a Mohácsi Uszodába. 
Minden 30 fı érvényes nevezés után kisorsolunk egy ajándék belépıjegyet a Mohácsi 
Uszodába. 
A sorsolások nyilvánosak, 30 fı nevezése utáni Örömfutó Futóked(d)v rajta elıtt fogjuk 
kisorsolni. 



Lemondási feltételek: 
2016. február 15-ig díjmentesen 
2016. március 17-ig 50% ellenében 

Átírási feltételek: 
2016. március 17-ig díjmentesen 
utána 500 Ft-os díj ellenében 

Részvételi feltételek: 
A versenyen minden résztvevı saját felelısségére indul, és a nevezés beküldésével: 
– hozzájárul, hogy a FutaPécs SE adatait tárolja, részére a jövıben e-mailben információs 
anyagokat küldjön, 
– elfogadja, hogy az eseményen készült film- és képanyagokon, az események internetes vagy 
televíziós közvetítésében, valamint azok reklámcélú felhasználásában szerepelhet, és ezért 
ellenszolgáltatást nem kér, 
– felelısséggel kijelenti, hogy állapotát rendszeresen ellenırizteti és az eseményre 
felkészülten, egészségesen áll rajthoz. Tudomásul veszi, hogy a FutaPécs SE-t nem terheli 
felelısség a rossz állapotából, nem megfelelı felkészültségbıl, rejtett betegségekbıl adódó 
sérülésekért, egészségügyi problémákért és az eseményen történt egyéb más okból eredı 
sérülésekért, 
– tudomásul veszi, hogy az uszodában az úszómedencében az úszósapka használata kötelezı. 

Olvasd el, érdemes! 
Ha nem vagy még 14 éves, fuss inkább rövidebb távokon; kérünk, itt most ne indulj! E-
mailen fogod megkapni a visszaigazolást és az esetleges plusz információkat, hírleveleket 
is, néha nézz rá a postafiókodra! Nálunk nincs záróbusz és szintidı. Nevezz elıre, a 
helyszínen már csak magasabb díjon teheted! Esıben is lehet futni, így ha a verseny 
napján zuhog, akkor is gyere el a rajtra; szólni fogunk, ha otthon maradhatsz! A 
bemelegítést sem felejtsd el. Érkezz idıben, hiszen a rajt elıtt lehetnek egyéb dolgaid is! 

Fıtámogató: Baranya-víz Zrt. – Mohácsi Uszoda (mohacsuszoda.hu) 

További információ: Papp Ferenc (20-35-700-35) 

Szeretettel vár Téged a FutaPécs SE szervezı csapata. 
Nincs más dolgod: Nevezz, jöjj és „csakfuss”! 

                                                                                                              Futónaptárhu 

 


