
 

 

 

MAGYARORSZÁG 107. MEZEI FUTÓBAJNOKSÁGA 

egyben Mezei Futó Magyar Liga Verseny 

 

A verseny rendezője: 

A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából, a Hírös Sport Nonprofit KFT. 

A verseny időpontja és helyszíne: 

2015. március 14 10’30 (szombat) 

6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 7  

A versenybíróság: 

Elnök: Stiglicz Edit 

Elnök helyettes: Zsámboki Anna 

Versenyigazgató: Havas Endre Csaba 

Technikai helyettes: Feyér Zoltán 

Titkár:  

Résztvevők:  

A MASZ versenyrendszerében igazolással rendelkező sportolók, akiket a szakosztályuk határidőre 

benevez. 

Nevezési határidő:  2015. 03.04 szerda, 24’00 óra. 

email: adamikzoli@gmail.com 

Helyezések eldöntése: A MASZ szabályai szerint 



 

 

Díjazás:  

A versenyszámok győztesei elnyerik a „Magyarország 2015. évi Mezei Bajnoka/Bajnok Csapata címet” 

A legtöbb pontot elérő szakosztály egy évig védi a „Munka Vándordíjat”. 

Jelentkezés és rajtszám felvétel, öltözés: 

A Bóbis Gyula sportcsarnokban (a pálya bejáratával szemben a vasút másik oldalán, kb 100 m 

távolságra). A verseny színhelyén öltözősátor is rendelkezésre áll. 

Jelentkezés a rajt előtt 90 perccel. 

Call Room: 15 perccel a versenyszám kezdete előtt rajtszám ellenőrzés a Call Room sátorban. 

Melegítés: a pálya belső területén. 

 

Egyebek: 

A verseny egyben a Mezei Futó Liga utolsó állomása ! 

- http://masz.hu/images/stories/pdf-

anyagok/2015/Mezei_Liga/2015_Mezei_futo_Magyar_Liga_meghirdetese_4.pdf 

A pálya egy szakasza tóparton található. Kérjük fokozottan ügyeljenek a balesetveszélyre. 

 A versenyen chipes időmérés lesz, amelyeket a rajtszámokkal együtt kapnak meg a csapatvezetők. A 

chipek beolvasása a felvételkor történik.  

A nevezési díj minden benevezett résztvevő után kiszámlázásra kerül. 

Az eredményhirdetések folyamatosan zajlanak. 

A pályán büfé üzemel. 

Időrend: 

10.15 Ünnepélyes megnyitó 

10.30 3 km leány újonc (2002)   

10.50 3 km fiú újonc (2002) 

11.10 3 km leány serdülő (2000-2001) 

11.30 4,5 km fiú serdülő (2000-2001) 

12.00 4,5 km leány ifjúsági (1998-1999) 



12.30 4,5 km női junior (1996-1997) 

12.55 6 km fiú ifjúsági (1998-1999) 

13.30 6 km férfi junior (1996-1997) 

14.00 6 km női felnőtt és U23  

14’40 10 km férfi felnőtt és U23 

 

A pálya megközelítése: 

Budapest felől az első kijárón kell lehajtani az autópályáról (a régi 5-ös út Lajosmizse felől szintén ide 

fut be). A városba érve a második jelzőlámpás kereszteződésnél jobbra, az út egyenesen a pályához 

visz.  Dunaföldvár irányából egyenesen a városközpont felé haladva az új fürdő felé kanyarodó út a 

pályához visz (az új fürdő 100 méterre van a bejárattól).  

 


