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7. Tolle Borvidék Félmaraton utcai futóverseny – 

Szekszárd 

Idıpontja 
2016. május 7. szombat 

A verseny rendezıje 

Borvidék Futóegyesület Szekszárd, Mátyás király u. 66. 

Vergo Kft., Szekszárd – Napfény u. 20. 

A verseny fıvédnöke 

Ács Rezsı  Úr – Szekszárd MJV Polgármestere 

Társvédnöke 

Eszterbauer János Úr – Borász, CPH Kft. ügyvezetıje 

 Távok 

28 km félmaraton plusz – rajt 14:00-kor 
Teljesíthetı: egyéniben, párban, 3 fıs csapatban 

21 km – egyéniben – rajt 14:00-kor 

13 km – egyéniben- rajt 14:00-kor 

4,7 km – egyéniben – rajt 14:00-kor 

1 km – gyermekfutam (14 éves korig ) – rajt 13:00-kor 

Versenyközpont:  Szekszárd Vármegyeháza, Béla király tér  1. 

Rajt és cél: Szekszárd, Béla király tér 

Térképek, váltóhelyek, távok: 

Félmaraton útvonala itt: …illetve kicsit késıbb, még nem sokkolunk 

 2 fıs váltó távjai: 12,5 és 15,5 km 

3 fıs váltó távjai: 7,55 – 9,1 – 11,3 km 

Hamarosan közzétesszük a 2 és 3 fıs csapatok útvonalának térképét is! De, még nem! 



Rajt: 

2016. május 7.  szombat 14:00, Szekszárd – Béla király tér 

Nevezési díjak 

7. TOLLE Borvidék félmaraton – 2016. május 7. – nevezési díjtáblázat 

Nevezési díjak 28 km Egyéni 2 fıs csapat 3 fıs csapat 
2015. október 31-ig 4 900 Ft 8 800 Ft 13 000 Ft 

2016. január 31-ig 5 500 Ft 9 900 Ft 14 800 Ft 

2016. március 31-ig 6 000 Ft 10 800 Ft 16 200 Ft 

2016. április 23-ig 6 500 Ft 11 700 Ft 17 600 Ft 

2016. május 7-én a helyszínen 7 000 Ft 13 000 Ft 19 000 Ft 

 Nevezési díjak 21 km Egyéni   

2015. október 31-ig 4 900 Ft   

2016. január 31-ig 5 500 Ft   

2016. március 31-ig 6 000 Ft   

2016. április 23-ig 6 500 Ft   

2016. május 7-én a helyszínen 7 000 Ft   

Nevezési díjak 13,46 km Egyéni     
2015. október 31-ig 4 500 Ft   

2016. január 31-ig 5 000 Ft   

2016. március 31-ig 5 500 Ft   

2016. április 23-ig 5 900 Ft   

2016. május 7-én a helyszínen 6 500 Ft   

Nevezési díjak 4,7km Egyéni     
2015. október 31-ig 4 500 Ft   

2016. január 31-ig 5 000 Ft   

2016. március 31-ig 5 500 Ft   

2016. április 23-ig 5 900 Ft   

2016. május 7-én a helyszínen 6 500 Ft   

Nevezési díj 1km-es gyermekfutamra Egyéni     
2016. február 28-ig 600 Ft   

2016. április 23-ig 750 Ft   

2016. május 7-én, a helyszínen 1 000 Ft   

Kérjük a nevezési díjakat az alábbi bankszámlaszámra szíveskedj átutalni: 
A helyszínen korlátozott számú nevezést tudunk biztosítani! 

Borvidék Futóegyesület 
Bankszámlaszám: 10104617-45398600-01004004 Budapest Bank 
IBAN:  HU12 101046174539860001004004 
SWIFT kód: BUDAHUHB 



Kérjük a megjegyzés rovatba írd be a neved és születési éved! Csapatok esetén a csapat 

nevét! 

Figyelem! Az elınevezési díjakat 2016. március 20-tıl a versenyrıl való lemondás esetén a 
szervezık nem utalják vissza! Befizetett részvételi díj esetén, a nevezés átruházható, amirıl a 
szervezıket írásban kell értesíteni! 

Kategóriák  

28 km: 

egyéniben nıi és férfi kategória: 

• 14-18 év (1998 – 2002) 
• 19-30 év (1986 – 1997) 
• 31-40 év (1976 – 1985) 
• 41-50 év (1966 – 1975) 
• 51-60 év (1956 – 1965) 
• 61 év felettiek (  1955-ben illetve korábban született versenyzık) 

Fenti kategóriák eredményhirdetésére 18:00-tól a célterületen felállított színpadon kerül sor! 

Az egyéni távokon és csapatban résztvevık nevezési díjai a következıket tartalmazzák: 

• részvételt a versenyen biztosított útvonalon (több szakaszokon forgalomkorlátozás) 
• chip-es nettó idımérést 
• frissítést 7 ponton (28 km-t egyéniben teljesítık részére) 
• egészségügyi szolgálatot 
• rajtcsomagot (rendezvény pólóját, rajtszámot, információs kiadványokat) 
• egyedi befutó emlékplakettet, (érmet kapnak a váltóban indulók tagjai is) 
• ásványvizet, zsíros kenyeret és fröccsöt a célban 
• on-line eredménylistát 
• on-line oklevelet 
• Az 1 km-es gyermek futam résztvevı  egyedi emlékérmet kapnak! 
• Továbbá minden résztvevı izomlázat és frászt! 

Nevezés interneten: itt >>> 

Figyelem! Az internetes elınevezés csak a nevezési díj legkésıbb 2016. április 23-ig történı 
befizetésével válik érvényessé! A díjjal nem rendezett regisztrációkat ezt követıen töröljük! 

Nevezés személyesen: 

Borvidék Futóegyesület – 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 66. (Márker Kft. telephelyén) 

2016. április 23-ig, hétköznap 8.00-14.00 között 

Szekszárd, Vármegyeháza Béla király tér 1. 

Helyszíni nevezés – a verseny napján a rajtközpontban: 



Szekszárd, Vármegyeháza Béla király tér 1. 

2016 . május 7-én szombaton 8:00-13:00-ig, korlátozott létszámban! 

Gyermeknevezés 8:00-tól 12:00-ig , korlátozott létszámban! 

A helyszíni nevezéseket a korábbi évek tapasztalati illetve adatai szerint határoztuk meg! A 
félmaraton egyéni-, csapat illetve a két rövidebb távokra a helyszínen elıreláthatóan 500 
fınek van lehetısége regisztrálni! 

Gyermekfutamra a helyszínen legfeljebb 100 fı nevezését tudjuk fogadni! 

Rajtszám átvétel 

Minden elınevezett, illetve helyszíni nevezı a verseny napján a versenyközpontban tudja 
átvenni rajtszámát. A rajtszámok korábbi átvételére nincs lehetıség! 

Versenyközpont címe: 
Szekszárd Vármegyeháza, Béla király tér  1. 

Nyitva tartás: 2016. május 7-én szombaton 8:00-13:00-ig. 

Nevezés módosítás, átruházás! 

2016. április 23-ig a nevezéseket a következı módon tudjuk átírni! 

Küld el az info@borvidekfelmaraton.hu email címre az alábbi adatokat: 

• korábbi nevezı neve 
• rajtszáma 
• a módosított nevezı adatai (név, születési idı, posta cím, email cím, telefonszám, póló 

méret 

Az átruházott nevezéseket április 23-át követıen a már csak a helyszínen tudjuk átírni! 

A helyszínen történı nevezés átírásának menete: 

• az új nevezı felveszi a korábbi nevezı rajtcsomagját 
• új rajtszámot nem kap! (korábbi nevezı egyedi feliratos rajtszámát használja) 
• rajtcsomagban lévı pólót más méretre nem tudunk cserélni! 
• „Módosítások” asztalnál kitölt egy adatlapot (név, cím, email cím, telefonszám, 

születési idı) a személycserérıl 
• majd „Sok sikert” kívánunk! 

Frissítı állomások 

A frissítı állomások megközelítıleg 3,5-4 kilométerenként követik egymást. A frissítı 
állomásokon víz, szılıcukor, iso ital és egyéb szilárd ételek állnak a futók rendelkezésére, 
Egyéni frissítı leadására a szervezık részére nincs lehetıség! 



• Béla király tér (4,5 km) 
• Tolnai Lajos utca (8 km) 
• Bocskai köz (11 km) 
• Istifán gödre (16.5 km) 
• Bodri Pincészet (21km) 
• Porkoláb völgy alja (23 km) 
• Kápolna tér (26 km) 

Idımérés: Idımérést az Agni Timing Kft. szolgáltatja!A párosok, és 3 fıs csapatok tépızáras 
szalagra erısítve kapják a chipet, ezt kell a bokára rögzíteni, váltáskor kell átadni. Egyéni 
chipes idımérésre nincs lehetıség! Március 23-t követıen a befizetett nevezési díjakat nem 
áll módunkban visszafizetni! 

Eredménylista: a honlapon 2016. május 7.-én 20:00-tól 

Díjazás 

• 28 km teljesítık 1-3. helyezett férfi és nı, kategóriák szerint 
• 4,5 km, 13 és 21 km abszolút 1-3. helyezés férfi és nıi kategóriában 
• 28 km párban: 1-3. helyezett nıi illetve férfi kategóriában 
• 28 km 3 fıvel: 1-3. helyezett nıi illetve férfi kategóriában 

Figyelem, a vegyes összetételő csapatok a férfi kategóriába lesznek sorolva! 

Olvasd el: Versenyen részt vehet minden felkészült futó, akik elfogadják a versenykiírásban 
foglalt feltételeket és tisztában van vele, mire vállalkozik! Minden futó felelıs, hogy 
egészségi állapota lehetıvé tegye a versenyen való indulást. Szervezık semmilyen 
egészségügyi problémáért nem vállalnak felelısséget. 

Kizárásra kerül az a versenyzı, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja nem a mellére tőzve 
viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a verseny – szervezık által kitőzött – 
teljes távját szintidıre, vagy a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelı 
adatokkal illetve hiányosan tölti ki! 

Kizáráson túl  még jól el is náspángoljuk, és összeromboljuk a homokvárát! 

A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül-, kutyával futni tilos. A 
kerékpáros, görkorcsolyás kísérıvel induló futót a versenybıl kizárjuk! 

Na jó, mindent nem veszünk véresen komolyan, de a harci kutyákat hagyjátok otthon! Vagy a 
szájkosarukat! A versenyen értékmegırzést nem vállalunk! 

A rendezvényrıl a verseny útvonalán, valamint a rajt elıtt és az eredmény hirdetéskor a rajt 
területen fotók és filmek készülnek, amit a rendezık megjelenítenek a verseny honlapján és 
kiadványainkban. 

A versenyen való részvételkor a versenyzık tudomásul veszik, hogy a róluk készült képeket a 
szervezık szabadon felhasználhatják reklám tevékenységeikhez, kiadványaikban. 



A fotókon és filmeken szereplık ellenszolgáltatásra nem jogosultak. Tehát, mindenféle hüjjje 
képeket készítünk, és ezt még jól publikáljuk is! Ezért fésülködjetek és fürödjetek meg 
rendesen, nekünk utána ne reklamáljatok! A képek a honlapról szabadon letölthetıek, …és 
kötelezı megosztani! 

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyzı elfogadja a 
versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit. 

Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a szervezık 
elızetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhetı. 

Egyéb amatır sport- és kulturális rendezvények reklámozására felületet biztosítunk igény 
szerint. A Borvidék Futóegyesület fenntartja az indulói létszám korlátozásának-, valamint az 
útvonal-, program- és idıpont változtatás jogát. 

 


