
Arad 2014.06.14 

• Maraton: Aradi Polgármesteri Hivatal – B-dul Revoluţiei u. – Nicolae Grigorescu u. – 

Marospart –Európa Park - Mikalakai országúti híd– Eugen Popa u.– körforgalom – Cetăţii u.– 

Spartacus u. – Memorandumului u. – Traian híd – Marospart ( parhuzamosan a Splaiul Toth 

Sandor u.-val) - Decebal híd – B-dul Dragalina u. – Unirii u. – B-dul Revolutiei u. - Aradi 

Polgármesteri Hivatal – ezt az útvonalat 4 szer kell körbefutni; 

 

  

A részvétel feltételei: 

Maraton/Félmaraton:     
Erre a versenyszámra azok a személyek iratkozhatnak fel, akik 2013 Junius 13.-ig betöltötték 

a 18. évüket. 

Feliratkozni a www.maratonarad.ro honlapon lehet 2013 Junius 8.-ig. 

Az időmérés a rajtszámban vagy a versenycipőben elhelyezett chippel történik. Az útvonal 

lefutására rendelkezésre álló idő: 4 óra- félmaraton, 6 óra- maraton. Feliratkozásokat 300 

résztvevőig fogadunk el. 

A nevezési díjak  a következök: 

  

Kategoria 
2014 Március 

1.-ig 
2014 Március 2. – Május 31. 

között 
2014 Junius 1. - Junius 10. 

között 
Maraton 60 RON 70 RON 80 RON 

  



A nevezési díjat banki átutalás esetén a következő bankszámlára kérjük befizetni ( a 

következő reszletekel: “ Maraton/Félmaraton - Név, Keresztnév”): 

 

Asociaţia Clubul Sportiv Experienţa Multisport 

IBAN Lei: RO42BTRLRONCRT0092365503 Banca Transilvania Arad 

IBAN Euro: RO42BTRLRONCRT0092365502 Banca Transilvania Arad 

CIF: 31021976 

Cod SWIFT: BTRLRO22 

 

Nevezési díjat nem térítünk vissza! A feliratkozás után 7 napon belul kérjük befizetni 

a nevezési díjat. 

 

Az önkéntesek számára, akik 2014 Február 1. es Június 13. között részt vesznek az esemény 

szervezésében, ingyenes regisztráció részesül. 

 

A startcsomag a következőket tartalmazza: 

Indulás előtt: rajtszám, időmérő chip, egy tároló zsák, hivatalos póló; A verseny folyamatán 

belül: orvosi felügyelet, frissítés; 

A verseny befejezése után (azok számára akiknek sikerült lefutni a távot): e-mailben elküldött 

részvételi emléklap vagy kézben átadott, érem, hozzáférés az esemény képeihez. 

 Minden feliratkozott résztvevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy saját felelősségére fut. A 

szervezők nem vonhatók felelősségre a verseny idején bekövetkezett esetleges balesetekért 

és/vagy károkért. Továbbá, minden feliratkozott személy a feliratkozással egyidejűleg 

beleegyezik abba, hogy a szervezők vagy meghatalmazottjaik saját arculatukkal jelenjenek 

meg az esemény folyamán, valamint, hogy e-mailben küldhessenek információkat a 

versennyel kapcsolatban (újdonságok/newsletter). A fentiekre vonatkozó eredeti nyilatkozatot 

a startcsomag kézhezvételekor kell aláírni. 

 

Ihlessen meg egy aradit - a maraton futók részére elérhető lehetőség 
Az Experiența Multisport Sportegyesület által kitüzöt célok közöt szerepel az Aradi maraton 

futók számának a növelése. A szervezet további célkitűzéseiröl a 

www.experientamultisport.ro weblapon találhat több információt. Támogathatja ezt a 

célkitűzést úgy hogy résztvesz egy találkozón az egyik önkéntessel aki érdekelt a futásban és 

“elárúlja” neki a saját tapasztalatát a maraton futásról. A találkozó az esemény előtti estén 

vagy a futás után kerül megszervezésre, az ön és az önkéntes akarata szerint. Mi összesitjük 

minden motiválni akaró, a futás szokását átadó választását, valamint júniusban, az esemény 

elött összeállitunk egy csoportot azokból a személyekből akik szeretnék “élőben” meghalgatni 

a bátor maratonisták történetét. Ennek a opcónak az elérése érdekében kérjük jelölje be a 

megfelelő pontot a jelentkezési lapon. Legyen egy sugallat forrás mások részére, bizzunk 

benne hogy ez segitheti a személyes motiváció növekedését ennek az útnak a folytatásához ! 

  

 Félmaraton: Aradi Polgármesteri Hivatal – B-dul Revoluţiei u. – Nicolae Grigorescu u. – 

Marospart –Európa Park - Mikalakai országúti híd– Eugen Popa u.– körforgalom – Cetăţii u.– 

Spartacus u. – Memorandumului u. – Traian híd – Marospart ( parhuzamosan a Splaiul Toth 

Sandor u.-val) - Decebal híd – B-dul Dragalina u. – Unirii u. – B-dul Revolutiei u. - Aradi 

Polgármesteri Hivatal – ezt az útvonalat 2 szer kell körbefutni; 

  



 

  

A részvétel feltételei: 

Maraton/Félmaraton: Erre a versenyszámra azok a személyek iratkozhatnak fel, akik 2013 

Junius 13.-ig betöltötték a 18. évüket. 

Feliratkozni a www.maratonarad.ro honlapon lehet 2013 Junius 8.-ig. 

Az időmérés a rajtszámban vagy a versenycipőben elhelyezett chippel történik. Az útvonal 

lefutására rendelkezésre álló idő: 4 óra- félmaraton, 6 óra- maraton. Feliratkozásokat 300 

résztvevőig fogadunk el. 

A nevezési díjak  a következök: 

  

Kategoria 
2014 Március 

1.-ig 
2014 Március 2. – Május 31. 

között 
2014 Junius 1. - Junius 10. 

között 
Félmaraton 45 RON 50 RON 60 RON 
  

A nevezési díjat banki átutalás esetén a következő bankszámlára kérjük befizetni 

(a következő reszletekel: “ Maraton/Félmaraton - Név, Keresztnév”): 

 

Asociaţia Clubul Sportiv Experienţa Multisport 
IBAN Lei: RO42BTRLRONCRT0092365503 Banca Transilvania Arad 

IBAN Euro: RO42BTRLRONCRT0092365502 Banca Transilvania Arad 

CIF: 31021976 

Cod SWIFT: BTRLRO22 

 

Nevezési díjat nem térítünk vissza! A feliratkozás után 7 napon belul kérjük befizetni 



a nevezési díjat. 

 

Az önkéntesek számára, akik 2014 Február 1. es Június 13. között részt vesznek az esemény 

szervezésében, ingyenes regisztráció részesül. 

  

 

• 10.5 km fútóverseny: Aradi Polgármesteri Hivatal – B-dul Revoluţiei u. – Nicolae 
Grigorescu u. – Marospart –Európa Park - Mikalakai országúti híd– Eugen Popa u.– 
körforgalom – Cetăţii u.– Spartacus u. – Memorandumului u. – Traian híd – Marospart ( 
parhuzamosan a Splaiul Toth Sandor u.-val) - Decebal híd – B-dul Dragalina u. – Unirii u. – 
B-dul Revolutiei u. - Aradi Polgármesteri Hivatal 

Feliratkozás a 10.5 km/6 km futóversenyre:

 Erre a versenyszámra azok a személyek iratkozhatnak fel, akik 2013 Junius 13.-ig 

betöltötték a 14. évüket. 

A feliratkozás ingyenes. Minden feliratkozott résztvevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy saját 

felelősségére fut.
A szervezők nem vonhatók felelősségre a verseny idején bekövetkezett esetleges 

balesetekért és/vagy károkért. Továbbá, minden feliratkozott személy a feliratkozással 

egyidejűleg beleegyezik abba, hogy a szervezők vagy meghatalmazottjaik saját arculatukkal 
jelenjenek meg az esemény folyamán, valamint, hogy e-mailben küldhessenek információkat 
a versennyel kapcsolatban (újdonságok/newsletter).
A fentiekre vonatkozó eredeti nyilatkozatot a startcsomag kézhezvételekor kell aláírni, kivéve 
a kiskorú résztvevőknek. A kiskorúak esetében a feljebb említett szempontok a szülök közös 

beleegyező nyilatkozatában találhatók. 

Feliratkozni a www.maratonarad.ro honlapon lehet 2013 Junius 8.-ig. 



A kiskorú résztvevők esetében pótlólag a honlapon való feliratkozás mellé szükséges a 
szülők beleegyezése is, egy erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával.
A nyilatkozatot az egyik szülő vagy tanár adhatja le a AMKK székhelyén naponta hétfőtől 
péntekig 12:00 és 15:00 óra között, egészen 2013 Junius 6.-ig, ezáltal válik a feliratkozás 
érvényessé.  
Az útvonal lefutására rendelkezésre álló idő: 1,5 óra- 6 km futóverseny, 2 óra- 10.5 km 
futóverseny. 

 

  

  

6 km fútóverseny: Aradi Polgármesteri Hivatal – B-dul Revoluţiei u. – Nicolae Grigorescu u. 
– Marospart –Európa Park - Mikalakai országúti híd– Eugen Popa u.– körforgalom – Eugen 
Popa u. - Decebal híd – B-dul Dragalina u. – Unirii u. – B-dul Revolutiei u. - Aradi 
Polgármesteri Hivatal 
  

Feliratkozás a 10.5 km/6 km futóversenyre:    
Erre a versenyszámra azok a személyek iratkozhatnak fel, akik 2013 Junius 13.-ig betöltötték 

a 14. évüket. 

A feliratkozás ingyenes. Minden feliratkozott résztvevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy saját 

felelősségére fut.
A szervezők nem vonhatók felelősségre a verseny idején bekövetkezett esetleges 

balesetekért és/vagy károkért. Továbbá, minden feliratkozott személy a feliratkozással 

egyidejűleg beleegyezik abba, hogy a szervezők vagy meghatalmazottjaik saját arculatukkal 
jelenjenek meg az esemény folyamán, valamint, hogy e-mailben küldhessenek információkat 
a versennyel kapcsolatban (újdonságok/newsletter).
A fentiekre vonatkozó eredeti nyilatkozatot a startcsomag kézhezvételekor kell aláírni, kivéve 
a kiskorú résztvevőknek. A kiskorúak esetében a feljebb említett szempontok a szülök közös 

beleegyező nyilatkozatában találhatók. Feliratkozni a www.maratonarad.ro honlapon lehet 

2013 Junius 8.-ig. 
A kiskorú résztvevők esetében pótlólag a honlapon való feliratkozás mellé szükséges a 
szülők beleegyezése is, egy erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával. A nyilatkozatot az egyik 
szülő vagy tanár adhatja le a AMKK székhelyén naponta hétfőtől péntekig 12:00 és 15:00 óra
között, egészen 2013 Junius 6.-ig, ezáltal válik a feliratkozás érvényessé. 
Az útvonal lefutására rendelkezésre álló idő: 1,5 óra- 6 km futóverseny, 2 óra- 10.5 km 
futóverseny. 

 

 

                                                                                                                       Futónaptár.hu 
 


