
XI. Duna Takarék Szigetköz Minimaraton 

Időpont 
2014.05.18. Vasárnap 
Rendező 
Mosonmagyaróvári Strucc Futóklub Sportegyesület 
Versenycél 
Az elmúlt években megrendezett Szigetköz Minimaraton futóverseny 
hagyományainak folytatása és a szabadidősport népszerűsítése céljából egy újabb 
sikeres futóverseny rendezése. 
Versenyközpont 
Mosonmagyaróvár, Flesch Károly Művelődési Központ parkoló, Erkel Ferenc u. 14. 
Verseny Fővédnöke 
Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár polgármestere 
Rajt 
Ovis futás 300m 9:20 
Dunamenti kör 4km 10:00 
Minimaraton 16km 10:00 
Öltöző 
Flesch Károly Művelődési Központ 
Csomagok tárolásáért, őrzéséért felelősséget nem vállalunk 
Rajtszám 
A rajtszámot mindenkinek elöl mellmagasságban kell viselni. 
A rajtszámokat a nevezések beérkezése sorrendjében osztjuk. 
A május 5-ig leadott érvényes ( beérkezett nevezési díj !! ) 4 és 16 km-es nevezések 
esetén a versenyző neve is rákerül a saját rajtszámára! 
Időmérés 
A 4 és a 16 km-es távon chipes egyéni időmérés lesz, nemcsak a célban, hanem a 
rajtnál is. 
A versenyen az egyik legmodernebb chipet fogjuk használni, ami a rajtszám 
hátoldalára lesz nyomtatva, ugyanúgy mint az elmúlt három évben. 
Chipkaució nincs. 
Egyéni chipes időmérésre nincs lehetőség. 
Nevezés 
Nevezési díjak: 
Ovis futás 300m 
Ingyenes, nevezési lapot nem kell kitölteni, rajtszám nincs, időt nem mérünk 
Kiserdő kör 4km 
Áprílis 20-ig               1000 Ft 
Áprílis 21-május14.  1500 Ft 
Helyszínen                 2000 Ft 
Minimaraton 16 km 
Árílis 20-ig                  1500 Ft 
Áprílis 21-május 14.  2500 Ft 
Helyszínen                  3500 Ft 
Nevezési lehetőségek 
Online 
Január 20 - Május 14. 
A www.struccfutoklub.hu weboldalon, a Szigetköz Minimaraton /Nevezés menüpont 
alatt a nevezési lap kitöltésével 



A rendszer automatikus visszaigazoló emailt küld, ellenőrizzék a megadott adatok 
helyességét 
  
Csak a nevezési díj beérkezése után kerül fel a nevező a rajtlistára, amit hetente 
frissítünk 
Az első rajtlista február végén 
Fizetési lehetőségek 
Banki átutalással 
Számlaszám: 14100165-88131149-01000002 
Számlatulajdonos: Mosonmagyaróvári Strucc Futóklub SE 
Külföldről történő utalás esetén 
IBAN  HU32 
SWIFT kód: MAVOHUHB 
Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a benevezett versenyző nevét és a 
versenytávot 
Több nevezési díj egyösszegű befizetése vagy utalása esetén kérjük, hogy 
astruccfutoklub@gmail.com címre küldjenek e-mailt, amiben pontosan írják le, 
kinek és milyen távú nevezését tartalmazza a nevezési díj, különben nem tudjuk 
értelmezni és elfogadni a nevezéseket. 
Csak azokat a nevezéseket fogadjuk el és tüntetjük fel a rajtlistán, akinek a nevezési 
díja megérkezik hozzánk pontos határidőre!!!! 
Chicco Baba Bolt 
Mosonmagyaróváron, a Chicco Baba Boltban is van lehetőség a nevezés 
lebonyolítására a nevezési lap kitöltésével és a nevezési díj egyidejű befizetésével 
Március 17 – Május 14. 
A bolt címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 14. 
A bolt nyitva tartása: hétfő-péntekig: 9-17, szombat: 9-13,  vasárnap: zárva. 
Helyszínen május 18-án 
Minimaraton 7:30-9:30 
Dunamenti kör 7:30-9:30 
A helyszíni nevezést a versenyek rajtja előtt fél órával lezárjuk 
Spuri futókártya kedvezmény 
Csak a helyszínen érvényesíthető, 20 % minden nevezési díjból 
Előnevezéskor ki kell fizetni az aktuális nevezési díjat, a rajtszám átvétel után, a 
helyszínen a spuri futókártya bemutatásával fizetjük vissza a nevezési díj 20 %-át.. 

Klubkedvezmény 
A Mosonmagyaróvári Strucc Futóklub tagjai április 20-ig leadott 
nevezés estén 500Ft nevezési kedvezményben részesülnek, 
bármely versenytáv esetén. 

A nevezésekről számlát, igény esetén, a helyszínen állítunk ki. 
Nevezési díjakat nem áll módunkban visszatéríteni. Ha valaki mégsem tud részt 
venni a versenyen, és ezt nekünk a struccfutoklub@gmail.com e-mail címen május 
11-ig jelzi, a nevezése átvihető a 2015-s versenyre. 
Rajtszám átvétel 
A helyszínen 
16km esetén 7:30 – 9:45 
4km esetén 7:30 -9:45 
Korcsoportok 
4km Férfi Női 
2002 – 2014 



1994 – 2001 
1974 – 1993 
          – 1973 
16km Férfi Női 
1996 – 2014 
1979 – 1995 
1959 – 1978 
          – 1958 
Útvonal 
Dunamenti Kör 4km - térkép 
Flesch K. Műv. Központ parkoló, Károly utca, Mosonyi Mihály utca, Aranyossziget 
utca, Partos utca, Rév utca, Duna part, Petőfi Sándor utca, Fazekas Mihály utca, 
Tallós Prohászka I. utca, Károly utca, Flesch K. Műv. Központ parkoló 
Minimaraton 16km - térkép 
Mosonmagyaróvár 
Flesch K. Műv. Központ parkoló, Károly utca, Mosonyi Mihály utca, Aranyossziget 
utca, Partos utca, Rév utca 
Máriakálnok 
Petőfi Sándor utca 
Halászi 
Győri út, Kossuth Lajos utca 
Mosonmagyaróvár 
Halászi út, Kálnoki út, Kiserdő utca, Károly utca, Flesch K. Műv. Központ parkoló 
Díjazás 
Ovis futás 
Juttatások minden célba érkező részére 
Befutó érem 
Ajándékcsomag 
Dunamenti kör 
Abszolút 1-3. férfi és nő tárgynyeremény díjazás 
Korcsoportok 1-3. helyezettjei serleg díjazásban részesülnek 
Juttatások minden célba érkező részére: 
A verseny emblémájával ellátott póló 
Befutó érem 
Névre szóló egyedi rajtszám május 5-ig leadott nevezés esetén 
Honlapról letölthető, kinyomtatható, a versenyző nevével, eredményével, 
befutóképével ellátott, egyedi oklevél 
Minimaraton 
Abszolút 1-3. férfi és nő pénzdíjazás 
I. helyezés  50.000. Ft pénzdíj 
II. helyezés 30.000. Ft pénzdíj 
III. helyezés 10.000. Ft pénzdíj 
Virtuális pályacsúcs megdöntéséért 10.000 Ft pénzdíj  
Korcsoportok 1-3. helyezettjei serleg díjazásban részesülnek 
Juttatások minden célba érkező részére: 
A verseny emblémájával ellátott póló 
A verseny nevével ellátott MOOSE futózokni 
Befutó érem 
Névre szóló egyedi rajtszám május 5-ig leadott nevezés esetén 



Honlapról letölthető, kinyomtatható, a versenyző nevével eredményével, 
befutóképével ellátott, egyedi oklevél 
Különdíj 
Legjobb mosonmagyaróvári férfi és nő 4 és 16km-en 
Legfiatalabb és legidősebb teljesítő 4 vagy 16km-en 

Tombola 
Az eredményhirdetés végén, több értékes tombolatárgy kerül kisorsolásra 
A tombolán a 4 és 16km versenyzői vesznek részt a rajtszámukkal 
Csak a rajtszám bemutatásaval vehetők majd át a kisorsolt 
tombolatárgyak 

Minimaraton pályacsúcsok 
Kismértékben változott a pálya nyomvonala 2013-ban, illetve kicsivel hosszabb lett. A 
régi pályacsúcsokat átszámoltuk az új nyomvonalra, ebből jöttek létre a virtuális 
pályacsúcsok. Ezeket kell a győzteseknek megdönteni a külön pénzjutalomért. A férfi 
még nem dőlt meg, a hölgyeknél viszont Kácser Zita nevéhez fűződik az új csúcs. 
Férfi virtuális pályacsúcs: 0:51:24 
Női pályacsúcs: 1:00:12 Kácser Zita 2013. 
Eredményhirdetés 
4 és a 16 km távon 12:00 
Frissítés 
Minimaraton: a verseny útvonalán három helyen ( 5: 10: 13 kilométernél ) és a 
versenyközpontban ( banán, szőlőcukor, víz ) 
Dunamenti kör: a versenyközpontban ( banán, szőlőcukor, víz ) 
Egyéb szolgáltatások 
A futóverseny 2014-ban is egy egész napos Sport és Egészségnap keretében kerül 
lebonyolításra 
Rendőri biztosítás a verseny egész útvonalán 
Versenyorvos 
Szórakoztató programok 
Légvár 
Kisvonatos városnézés 
Verseny támogatói 
Mosonmagyaróvári Önkormányzat 
TEKA Magyarország ZRT 
Óvárosi Kávéház és Étterem 
HB Épületgépészet 
Moose 
Chicco Bababolt 
Információk 
Kelemen Attila: 20-446-1469 
Takács László: 30-351-5948 
Virág Dorina: 20-221-9574  
www.struccfutoklub.hu 
e-mail: struccfutoklub@gmail.com 
A versenyen a KRESZ szabályinak betartása kötelező! 
A szervezők fenntartják maguknak a jogot szükség esetén a versenykiírás 
módosítására. 
A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül és élő állattal futni 
TILOS! 



A versenyen a rendezők fotókat készítenek. A résztvevők tudomásul veszik, 
hogy a képeket a szervezők szabadon felhasználhatják. 
A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt! 
 


