
 

  

Szervező: FutaPécs SE 

Időpont: 2014. június 14., szombat 

Rajt: 22 óra 

Versenyközpont: Orfű Fitt Jurtatábor előtt 

Távok: 

félmaraton (21,1 km) – egyéniben, 2 fős váltóban 

negyedmaraton (10,5 km) – egyéniben 

 

Lebonyolítás: 2 km-es kivilágított pályán 5 ill. 10 kör 

Rajtszám átvétel: helyszínen 

Frissítőpont: minden körben 

 

Nevezési díjak: 

félmaraton egyéni 

2014. április 15-ig 2 000 Ft 

2014. május 31-ig 2 500 Ft 

2014. június 14-ig 2 500 Ft (érem nélkül) 



 

félmaraton váltó 

2014. április 15-ig 3 000 Ft 

2014. május 31-ig 4 000 Ft 

2014. június 14-ig 4 000 Ft (érem nélkül) 

 

negyedmaraton 

2014. április 15-ig 1 000 Ft 

2014. május 31-ig 1 300 Ft 

2014. június 14-ig 1 500 Ft 

 

- Az utolsó nevezési időszakban nevezőknek nem tudunk befutóérmet biztosítani. 

- Váltótag kedvezmény 500 Ft. 

- Spuri Aranykártya kedvezmény 20%. 

Sport Erzsébet-utalványt is elfogadunk. 

Ha átutalással fizetnél, kérjük, hogy a nevezési díjakat az alábbi számlaszámra szíveskedj átutalni: 

FutaPécs SE 71800264-16038389 

 

Az első 200 fő nevezését fogadjuk el! 

 

Nevezés: 

Előzetesen 

-         elektronikusan az orfufm@futapecs.hu e-mailcímen (név, váltónál csapatnév, cím, születési 

dátum, telefonszám, táv, célidő megadásával) 

-         személyesen a Futóka Futóbolond Sportüzletben vagy Papp Ferencnél 

Helyszínen.  

 

A nevezési díj tartalmazza: 



- részvételt egy jó hangulatú a versenyen 

- közös bemelegítést 

- időmérést 

- frissítést 

- orvosi jelenlétet 

- egyedi befutó emlékérem (2014. május 31-ig a félmaratoni 

távra nevezett egyéni és páros futók számára) 
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- oklevelet (negyedmaratonon indulóknak) 

- ásványvizet, zsíros kenyeret és fröccsöt a célban 

- befutócsokit 

- on-line eredménylistát 

- befutófotót 

- részvételt a verseny utáni tombolasorsoláson 

- 10% kedvezménykupon a Futóka Futóbolond Sportszerüzletben 

 

Díjazás: 

félmaraton: 1-3. helyezett férfi és nő, serleg 

félmaraton párban: 1.-3. helyezett férfi és női, érem díjazás 

negyedmaraton: 1-3. helyezett férfi és nő, érem díjazás 

 

A legfiatalabb induló kölyök-, a legidősebb induló igazi pezsgőt kap! 

 

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 szintidő. Esőben is lehet futni, így ha a verseny napján 



zuhog, akkor is gyere el a rajtra; szólni fogunk, ha otthon maradhatsz! A bemelegítést se felejtsd el! 

Érkezz időben, hiszen a rajt előtt lehetnek egyéb dolgaid is! 

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

Szeretettel vár Téged a FutaPécs SE szervező csapata. 

Nincs más dolgod: Nevezz, jöjj és „csakfuss”! 


