
III. Tök-Jó félmaraton és családi futónap 
 
----- RÉSZLETEK -----                                                                  futónaptár.hu 
 
Idıpont, helyszín: 
2016. november 6. (vasárnap) 13:00 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
 
Távok: 
- 2024 méter 
gondolva a családok fiatalabb tagjaira, 
és a 2024-es budapesti Olimpia népszerősítésére 
- 5 km 
- 10,5 km 
- félmaraton 
 
Útvonal: 
Rövidtávok az Emlékpark területén és/vagy környékén. 
A hosszabb távok az Emlékpark és Kistelek között. 
(a futás 99%-ban aszfaltos úton lesz) 
(pontos útvonalrajz hamarosan) 
 
Nevezés itt: https://goo.gl/forms/PbiW5H7DqvZm5Jtn2 
 
Nevezési határidık és díjak: 
 
Rövidtávok: 
Normál nevezés (2016.10.18-ig beérkezı nevezési díj esetén): 
- 2024: 500,- 
- 5 km: 1.000,- 
Késıi nevezés (2016.10.18 utáni és helyszíni fizetéskor): 
- 2024: 1.000,- 
- 5 km: 1.500,- 
 
Hosszabb távok: 
Kedvezményes nevezés (2016.10.14-ig beérkezı nevezési díj esetén): 
- 10,5 km: 3.000,- 
- félmaraton: 3.500,- 
Normál nevezés (2016.10.18-ig beérkezı nevezési díj esetén): 
- 10,5 km: 3.500,- 
- félmaraton: 4.000,- 
Késıi nevezés (2016.10.18 utáni és helyszíni fizetéskor): 
- 10,5 km: 4.500,- 
- félmaraton: 5.000,- 
 
A korábban ígért kedvezményünk: 
Aki a III. Híd-kör félmaraton és örömfutáson részt vett, 
a fenti díjakból 50% kedvezményt kap! 
 



A nevezési díj tartalma: 
 
2024 méter és 5 km: 
- részvétel a verseny által biztosított útvonalon 
- idımérés (kézi vagy chipes - a résztvevık számának függvényében) 
- frissítési pont a célban 
- 50% kedvezményes jegy egy adag ebédre (meleg étel) 
- a rendezvény emblémájával ellátott emlékérem 
(késıi nevezés esetén az ebéd/emlékérem nem garantált, csak a készlet erejéig tudjuk adni) 
 
10,5 km és félmaraton: 
- részvétel a verseny által biztosított útvonalon 
- chipes idımérés 
- frissítési pont a célban 
- egy adag ebéd (meleg étel) 
Valamint: 
- frissítési pontok 5 km-enként 
- támogatók ajándékai és kedvezményes ajánlatai a rajtcsomagban 
- a rendezvény emblémájával ellátott technikai póló és emlékérem 
(késıi nevezés esetén az ebéd/póló/emlékérem nem garantált, csak a készlet erejéig tudjuk 
adni) 
 
Elismerések: 
Mind a négy távon, külön férfi és nıi kategóriákban: 
I. hely: kupa, érem, oklevél, ajándékcsomag 
II. hely: érem, oklevél, ajándékcsomag 
III. hely: érem, oklevél, ajándékcsomag 
 
Az esemény szervezıje: 
Platán Sport Közhasznú Egyesület 
6727 Szeged, Gerle utca 101. B 
Adószám:18470264-1-06 
UniCredit Bank, 10918001-00000015-36360008 


