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II. Dél-alföldi Rotary Jótékonysági Futónap 
Futás barátsággal a segítségért! 

A rendezvény célja: A rászorulók irányába nyújtott segítség lehetıségének anyagi 
megteremtése, valamint futás, mint szabadidıs tevékenység és az egészséges életmód 
népszerősítése. A sport és jótékonyság összefonódásával egy olyan egészségközpontú hagyomány 
második állomásához érkezett a rendezvény, amely a Dél-Alföldön kerül megrendezésre, és 
remélhetıleg az évek során egyre több futótársunk naptárában elıkelı helyet foglalhat el. 

A jótékonysági cél 2015-ben: Tanács Miklós mórahalmi származású mozgássérült társunk 
megsegítése a munkába járáshoz és ezáltal a megélhetéséhez elengedhetetlen speciális kialakítású 
gépjármő beszerzésében. 

Bıvebben a támogatásról: link hamarosan 

Miklósnak egy szerencsétlen balesetben három nyakcsigolyája eltört és gerincvelıje megsérült. 
Nyaktól lefelé azonnal lebénult. A mórahalmi származású Miklós akkor már négy éve dolgozott 
Hollandiában, így az egészségügyi biztosítását is ott fizette, ezért az orvosi beavatkozásokat és a 
rehabilitációs kezeléseket ott kellett és kell elvégezni. Nem volt választási lehetıség, az otthontól 
távol kellett megvívni a csatát az életben maradásért és a felépülésért. Miklós nem adta fel! A 
mőtétek után a rehabilitációs idıszak alatt már munkát vállalt telefonos ügyintézıként, ahol azóta 
is dolgozik. A jótékonysági futással a munkába járást szeretnénk segíteni, egy a mozgássérültek 
számára átalakított speciális gépjármő beszerzésével, amelyre Miklós már rendelkezik érvényes 
vezetıi engedéllyel. 

A verseny idıpontja:2015. október 03. (szombat) 

A verseny helye:Mórahalom (46°12'52.3"N 19°53'52.2"E) 

A verseny rendezıi: 

Rotary Club Mórahalom, a Szegedi Vasutas Sportegyesület (SZVSE), a Victoria Sportegyesület 
Mórahalom (VSM) 

Versenytávok: 

• Futás: 

o 500 m - Ovifutás, 

o 1500 m – Alsós futás, 

o 2500 m – Felsıs futás, 

o 7 km – Hatod maraton, 

o 14 km –Harmad maraton 

o 21 km – Félmaraton, 

o 14 km váltó (2 x 7 km) – váltó, 

o 21 km váltó (3 x 7 km) – váltó, 

o “Jól futó cégek” 

o Pártoló futás (választható: 500 m; 1500 m; 2500 m) – nem rangsoroló 

• Kerekesszék: 

o 3 km 

o 6 km 

• Görkorcsolya: 

o 3 km 

o 6 km 

Regisztráció, nevezési díjak, határidık: 



  2015.07.30. 2015.09.15. Helyszínen 

  Nevezési díjak HUF/kategória 

7 km:  2500 3000 3500 

14 km:  3000 3500 4000 

21 km 3500 4000 4500 

14 km váltó 4000 5000 6000 

21 km váltó 5000 6000 7000 

Pártoló futás 3500 4000 4500 

Kerekesszék (3 km) 2000 2500 3000 

Kerekesszék (6 km) 2500 3000 3500 

Görkorcsolya (3 
km) 

2500 3000 3500 

Görkorcsolya (6 
km) 

3000 3500 4000 

“Jól futó cégek”* 35000 40000 Nincs lehetıség 

* A nevezési díj1 db maximum10 személyt tartalmazó csoport részvételét fedezi, minden további 
megkezdett, max. 10 fıs csoport esetén a feltüntetett összeg megfelelı többszörösének befizetése 
szükséges. 

Az Ovi futás (500 m) az Alsós futás (1500 m) és a Felsıs futás (2500 m) ingyenes, 
nevezni az internetes regisztrációs felületen és a helyszínen is lehet. Ezen kategóriák 
résztvevıi az internetes elınevezés esetén a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı által 
felajánlott névre szóló 2015. december 23.-ig érvényes gyermek fürdıbelépıt és 1000 Ft 
értékő levásárolható Decathlon kupont kapnak.   

Aki szeretne hozzájutni a regisztrációs díjban foglalt csomaghoz és ezen a távokon 
indulna, a „Pártoló futás” kategóriában tud regisztrálni! 

Minél elıbb regisztrálj az ingyenes távokon is, hogy 
hozzájuthass a csomaghoz és a minden lényeges 

információ eljusson hozzád! 

Fontos, hogy a céges versenyzık is nevezzenek az online rendszerben egyénenként 

A nevezési díjas kategóriák internetes regisztrációja tartalmazza: 



- a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı által biztosított ingyenes belépıt 
- 1000 Ft értékő levásárolható Decathlon kupont 
- technikai Decathlon pólót a hosszabb távokon (21 km), pamut pólót a rövidebb távokon 
-útvonal biztosítást 
-verseny közbeni frissítést 
-orvosi szolgálatot 

Az ingyenes kategóriák internetes regisztrációja tartalmazza: 

- a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı által biztosított ingyenes belépıt 
- 1000 Ft értékő levásárolható Decathlon kupont 
-útvonal biztosítást 
-verseny közbeni frissítést 
-orvosi szolgálatot 

A nevezési díjas kategóriák helyszínen történı regisztrációja tartalmazza: 

- a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı által biztosított ingyenes belépıt 
-útvonal biztosítást 
-verseny közbeni frissítést 
-orvosi szolgálatot 

Az ingyenes kategóriák helyszínen történı regisztrációja tartalmazza: 

-útvonal biztosítást 
-verseny közbeni frissítést 
-orvosi szolgálatot 

A frissítıállomások kb. 2-3 kilométerenként követik egymást. A frissítı állomásokon víz, szılıcukor 
és gyümölcs áll a futók rendelkezésére. 

Kategóriák - korcsoportok: 

Futás: 

-          500 méteres távon óvodások (2009. 09. 1. – 2012.), míg az 1500 méteres távon alsós- 
(2005.09. 01.  –2009. 08. 31.) a 2500 m-es távon pedig felsıs diákok (2001.09. 01. –
2005. 08. 31.) állhatnak rajthoz, férfi/nıi kategóriák külön kerülnek díjazásra, aki a 
„Pártoló futás” kategóriában indul és a fenti korcsoportok tagja szintén versenyben van az 
adott kategóriában 

-          a 7 km, 14 km és 21 km távot teljesítık esetén nincsenek korcsoportok, a férfi/nıi 
kategóriák külön kerülnek díjazásra, 

-          A váltók esetén nincsenek korcsoportok, és a férfi/nıi kategóriák is összevontan kerülnek 
megrendezésre a vegyes párok jelentkezése miatt, 

-          A „Pártoló futás” azon jelentkezıi akik nem esnek a megfelelı gyermek korcsoportokba, a 
mozgás és a támogatás öröméért futnak így nem kerülnek díjazásra 

-          A kerekesszék kategóriákban (6 km, 8 km) esetén nincsenek korcsoportok, a férfi/nıi 
kategóriák külön kerülnek díjazásra, 

-          A görkorcsolya kategóriákban (6 km, 8 km) esetén nincsenek korcsoportok, a férfi/nıi 
kategóriák külön kerülnek díjazásra, 

-          a “Jól futó cégek” (céges futás) esetében két kategóriában hirdetünk gyıztest: 

• “A legsportosabb cég”, melynek nevezett futói összevontan a legnagyobb távot teszik meg 

• “A legjobban futó cég”, melynek nevezett futói a legjobb átlagsebességet érik el 

Nevezés, elınevezés 

http://goo.gl/forms/MhRnjuuvXB 



majd ezt követıen a nevezési díjas kategória esetén a megfelelı összeget át kell utalni az RC 
Mórahalom alábbi bankszámla számára: 

56900044-10427640-00000000 

Nemzetközi átutalás esetén: HU21 5690 0044 1042 7640 0000 0000 

Az egyéni nevezések esetén az átutalás közlemény rovatába kérjük beírni a futó nevét, születési 
évét, és a verseny kategóriáját (7 km / 14 km / 21 km / 21 km váltó / Pártoló futás stb.) valamint 
a pólóméretet! A céges regisztráció esetén mindenképpen szerepeljen a közlemény rovatban a 
cégnév és a résztvevık száma kategóriánként (pl.: 10,5 km 5db, 21 km 8db)! 

Nevezés a helyszínen a nevezési lap kitöltésével, aláírásával és a nevezési díj befizetésével. 

Rajtszám átvétel a verseny napján a nevezés helyszínén. 

A nevezési díjas kategória esetén a versenyzı vagy a cég elınevezése akkor tekinthetı 
elfogadottnak, ha megtörtént a regisztráció és az azt követı 5 napon belül a nevezési díj 
átutalásra került, ellenkezı esetben a regisztrációt töröljük a rendszerbıl. A nevezési díj 
megállapítása az átutalás idıpontja alapján történik. 

A regisztrációs díj beérkezésérıl a megadott email címre 14 napon belül visszaigazolást 
küldünk. 

Díjazás: 

Minden kategória 1-3 helyezettje érmet és oklevelet kap, valamint a Dechatlon áruház által 
felajánlott díjat. 

Információ és segítség: 

http://rotary-morahalom.hu/futonap-menu 
https://www.facebook.com/rotarymorahalom 
rcfutonap@gmail.com email címen vagy Szekeres Andrásnál a 06-30-604-3545 telefonszámon. 

Egyéb információk: 

Szintidı nincs, minden elindult versenyzıt megvárunk a célban. 

A rajtszámot elıl, jól látható módon kell viselni. 

Az értéktárgyakért felelısséget nem vállalunk. 

Az öltözés a helyszínen biztosított. 

Versenyszabályzat 

A versenyen minden versenyzı saját felelısségére vesz részt, amit a nevezési díj befizetésével és a 

rajtszám átvételével tudomásul vesz. Az egészségi állapota jó és nincs tudomása olyan 

betegségrıl, amely a sporteseményen a részvételét akadályozza. Hozzájárul, hogy a versenyrıl 

készült mozgókép vagy fotóanyagokon szerepelhet, melyek internetes és nyomtatott anyagokban 

ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek. Benevezett, de el nem indult versenyzık 

nevezési díját a szervezıknek nem áll módjukban visszatéríteni. 

Fontos, hogy részvételed nem csak az egészségednek tesz jót, hanem másoknak is! 

Jó futást kívánunk! 

RC-Mórahalom , SZVSE, VSM 

Támogatók: 

Decathlon Sportáruház, Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı 



Mórahalom Város Önkormányzata, MóraNet Kft. 

 


