
VERSENYKIÍRÁS 

TUDÁS ÚTJA FÉLMARATON 
Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) 

Félmaratoni Budapest Bajnokság 

"Akadémiai 6-os" 

TÁV, IDŐPONT, HELYSZÍN 

Távok: 

• Félmaraton: 21,1 km 
• "Akadémiai 6-os: 6 km" 

Rajt időpontja: 2014. november 9. 11 óra 

Rajt helyszíne: Budapest, Nagyvárad tér, Semmelweis Egyetem Elméleti tömb (Toronyház), 

földszint 

Versenyközpont: Budapest, Nagyvárad tér, Semmelweis Egyetem Elméleti tömb 

Öltöző, ruhatár: Budapest, Nagyvárad tér, Semmelweis Egyetem Elméleti tömb 

Cél: 

• Félmaraton: Budapest, Nagyvárad tér, Semmelweis Egyetem Toronyház 
• "Akadémiai 6-os": Budapest, Magyar Tudományos Akadémia (a beérkezőket buszokkal 

szállítjuk vissza a Nagyvárad térre) 

REGISZTRÁCIÓS/NEVEZÉS
I DÍJAK, HATÁRIDŐK 

Táv/kategória Nevezési díj:

(MEFOB) Félmaraton: 

- felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatóinak/oktatóinak előzetes nevezéskor (nov. 1-
ig): 

- a fenti kategóriába nem tartozóknak előzetes nevezéskor (nov. 1-ig) 

- felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatóinak/oktatóinak az esemény napján (nov. 9-



én): 

- a fenti kategóriába nem tartozóknak az esemény napján (nov. 9-én) 

  

„Akadémiai 6-os”: 

- felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatóinak/oktatóinak előzetes online nevezéskor 
(nov. 1-ig): 

- a fenti kategóriába nem tartozóknak (nov. 1-ig): 

- felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatóinak/oktatóinak helyszínen, az esemény 

napján(nov. 9-én): 

- a fenti kategóriába nem tartozóknak helyszínen, az esemény napján (nov. 9-én) 

  

Valamennyi Paralimpián, Siketlimpián és Speciális játékokon értelmezett kategóriába tartozó 

sportoló – megfelelő igazolással – ingyenesen indulhat mind a 6 km-es, mind pedig a félmaratoni 

távon. Amennyiben a futáshoz szükséges, ez vonatkozik 1 fő kísérőre is. 

  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrációs / nevezési díjat november 1-től készpénzben 

lehet befizetni, rajtszám átvételekor, a versenyközpontban. 

(Kérjük lehetőség szerint a pontos összeget hozni!) 

  

FIGYELEM! Az előzetes, online nevezés határideje: 2014. november 1. !!! 

  

A nevezés névre szól, távolmaradás esetén a verseny helyszínén nem átadható. 

REGISZTRÁCIÓS 
FELTÉTELEK 

1. A MEFOB félmaratoni versenyen a MEFS szabályok szerint az vehet részt, aki: 
a. felsőfokú oktatási intézmény beiratkozott hallgatója, illetve a végzésétől eltelt idő 

igazolhatóan nem több, mint 12 hónap (A-kategória), és ezt érvényes 
diákigazolványával, hiteles diplomamásolatával, vagy oktatási intézménye 
nyilatkozatával igazolja (érvényes orvosi igazolás megléte ajánlott). 

b. oktatási intézmények tanára, oktatója (B-kategória), amennyiben státuszát oktatási 
intézménye igazolja. 



A MEFOB résztvevők kötelesek a rajtszám átvételkor felmutatni érvényes 

diákigazolványukat vagy a felsőoktatási intézmény igazolását. 

2. A Félmaratoni Budapest Bajnokságon részt vehet az a MASZ-ban leigazolt atléta (B2-
kategória), aki rendelkezik érvényes sportorvosi igazolással (kötelező érvényű). 
A Félmaratoni Budapest Bajnokság résztvevői kötelesek a rajtszám átvételkor felmutatni 
érvényes tagsági igazolványukat, és benne lévő érvényes sportorvosi igazolásukat. 
  

3. A Tudás Útja Félmaratonon igazolás nélkül, C (nyílt) kategóriában indulhatnak a fenti 
kategóriákba nem tartozók (amennyiben 2002. november 9. előtt születettek – 12 évesek 
vagy idősebbek), akik egészségi állapotukról nyilatkoznak (az online nevezés elküldésével 
– a nevezési lap aláírásával). 
  

4. Az „Akadémiai 6-os” egészségügyi példamutató futáson bárki részt vehet, akik egészségi 
állapotáról nyilatkozik (az online nevezés elküldésével – a nevezési lap aláírásával). 

Továbbá: 

1. Kitöltött nevezését (a szükséges igazolásokkal) a megadott határidőig beküldi. 
  

2. Elfogadja az IAAF-AIMS szabályokat, illetve a MEFS versenykiírás szabályait (MEFOB). 
  

3. Befizeti a regisztrációs díjat (MEFOB), illetve nevezési díjat (további kategóriák). 

RAJTSZÁM ÁTVÉTEL, 
HELYSZÍNI NEVEZÉS: 

november 8. szombat:      10:00-19:00 

november 9. vasárnap:    8:30-10:00 

Rajtszámviselési szabályok 



A 2014. évi TUDÁS ÚTJA FÉLMARATON 

futóversenyen a rajtszámra rögzített időmérő chipek által mért idő alapján történik a versenyzők 

rangsorolása. Kérünk minden versenyzőt, hogy a szabályoknak megfelelően viseljék a rajtszámot 

a sikeres időmérés érdekében! 

• A verseny alatt minden versenyző köteles viselni a TUDÁS ÚTJA FÉLMARATON hivatalos 
rajtszámát. 

• A rajtszámot láthatóan kell viselni biztosító tűvel a mellkasra erősítve (rajtszámtartó öv 
használata megengedett). 

• A rajtszámot meghajtani, letakarni, elvágni tilos! 
• Tilos a chipet megrongálni, átszúrni vagy eltávolítani a rajtszám hátuljáról. 
• Tilos a rajtszámot elcserélni más versenyzővel. 
• Kérjük a már beérkezett futókat, hogy hagyják szabadon az időmérő pontot! 

KATEGÓRIÁK 

Félmaraton 

• A   – MEFOB Félmaraton: egyetemi, főiskolai hallgatók egyéni és csapatversenye (3 női és 
3 férfi összeredmény) 

• B1 – felsőoktatási oktatók, tanárok, nevelők egyéni versenye 
• B2 – MASZ versenyengedéllyel rendelkező atléták Félmaratoni Budapest Bajnoksága, 

egyéni és csapatverseny (sportklub szerint 3 férfi összeredmény, 3 női összeredmény) 
• C   – nyílt (az előző kategóriákba nem tartozó) résztvevők, részükre külön díjátadás nincs, 

az abszolút kategóriába mindenki együtt kerül értékelésre 

Akadémiai 6-os 

DÍJAZÁS 



Az eredményhirdetésre és díjátadóra 14:15 kezdettel kerül sor. 

egyéni félmaraton: 

MEFOB: női és férfi I-III. helyezett – egyedi MEFS érem 

Félmaratoni Budapest Bajnokság (igazolt sportolók): női és férfi I-III. helyezett – egyedi BPASZ 

érem 

Abszolút: női és férfi I-III. helyezett – kupa 

Oktatók: női és férfi I-III. helyezett – egyedi MEFS érem 

egyéni 6 km: 

Abszolút: női és férfi I-III. helyezett – érem 

csapat félmaraton: 

MEFOB: 6 fős csapatok (3 női és 3 férfi összeredmény) I-III. helyezett – egyedi MEFS érem 

Félmaratoni Budapest Bajnokság (igazolt sportolók):  I-III. helyezett férfi csapat, I-III. helyezett női 

csapat – egyedi BPASZ érem 

kilométer gyűjtés: 

Intézményi összesített eredmény alapján I-III. helyezett – kupa 

Különdíj: legtöbb kilométert gyűjtő vidéki intézmény 

A kilométer gyűjtésbe csak azok számítanak bele, akik szintidőn belül teljesítik a távjukat. 

 

tombola sorsolás: 

 

Az eseményen résztvevők között értékes nyereményeket (minimum 4 db Timex karóra, 

SportPONT ajándékok, fogászati kezelésre beváltható utalványok) sorsolunk ki. 

sportPONT gyűjtés: 

A Tudás Útján résztvevő hallgatók egyúttal bekapcsolódnak a SportPONT Program elnevezésű 

országos szabadidős kampányba, amelynek lényege, hogy a hallgatók a sportolásért 

ajándékokra beváltható „sportpontokat” kapnak. 

részvétel = 1 pont 

félmaraton = +1 pont 



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

 

Frissítés (víz) 5, 12 és 16 km-nél lesz, valamint a két táv befutóinál. 

 

A félmaratoni távot teljesítők „befutó csomagot” kapnak (az 1-400. beérkező részére garantált). 
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