
 

 

IX. DOMAINE GRÓF ZICHY UTCAI 

FUTÓVERSENY 

SZEKSZÁRD 
 

 

RENDEZŐ:  

Sportélmény Alapítvány,  

VERSENY FŐVÉDNÖKE:  

Báró Twickel György, a Baron von Twickel Szőlőbirtok tulajdonosa, a rendezvény névadó-

főtámogatója  

VERSENY CÉLJA:  

A futás népszerűsítése, tömegsport-lehetőség biztosítása. 

IDŐPONT:  

2015. április 25. (szombat), 15 óra 

HELYSZÍN, VERSENYKÖZPONT:  

Szekszárd, Garay tér 

ÚTVONAL: 

Garay tér (versenyközpont) – Szent István tér – Bajcsy-Zsilinszky u. (Fasor) – Garay tér. 

NEVEZÉS: 

 Interneten, a www.sportelmeny.hu ill. www.odinsport.eu oldalon található on-line nevezési 

lap kitöltésével 

 A versenyközpontban, a verseny napján 13 órától. A helyszíni nevezés az adott futamok 

rajtja előtt 60 perccel  lezárul. 

NEVEZÉSI DÍJAK: 

 I.-II.-III.-IV.-V.-VI. KORCSOPORT     INGYENES 

Amatőr  április 20.-ig 2000 Ft 

  

Április 20.-tól és a helyszínen 3000 Ft 

 

Váltófutás 5.000 Ft/váltó 

 

 

 

 

http://www.sportelmeny.hu/


 

 

Nevezési díj befizetése, a fenti határidőig a Sportélmény Alapítvány bankszámlaszámára 

(K&H 10404601-00009908-00000008) lehetséges. A befizető egyértelmű azonosíthatóságáért a 

nevező felel. A nevezési díj befizetése a versenyen való indulási szándékot jelent, a nevezési díj 

visszatérítését a nevező semmilyen jogcímen nem igényelheti. 

Helyszíni nevezés, rajtszám átvétel a versenyközpontban, április 25.-én, 13 órától. 

A NEVEZÉSI DÍJ MAGÁBAN FOGLALJA: 

 Egyedi emblémázott póló 

 Frissítő 

 csoki 

VERSENYSZÁMOK ÉS IDŐREND: 

13.00  Versenyközpont megnyitása 

14.45  Közös bemelegítés 

15.00 I. korcsoport (2006-07-ben születettek) futama   - 1000 m (chip) 

15.15 II. korcsoport (2004-05-ben születettek) futama – 1000 m  (chip) 

15.30 I. és II. korcsoport  eredményhirdetés  

16.00 III. korcsoport (2002-2003-ban születettek) futama  - 2000 m (chip) 

16.15  IV. korcsoport (2000-2001-ben születettek) futama  -  2000 m (chip) 

16.30 III. és IV. korcsoport eredményhirdetés  

16.45  V-VI. korcsoport (1999-1996-ban születettek) futama – 2000 m (chip) 

   (díjazás korcsoport és nem szerint) 

17.00  V. és VI. korcsoport eredményhirdetés 

17.15  4x1km Váltófutás (chipes időmérés) 

17.40  AMATŐR 5km (chipes időmérés)  az első 40 célba érkező férfi egy üveg vörös 

bort, az első 40 célba érkező női versenyző egy üveg rosé bort kap ajándékba   

18.10  Eredményhirdetés váltófutás, amatőr  5 km 

18.30  BOSZORKÁNY futam – 1000 m  

 

  



 

 

 

DÍJAZÁS: 

 Az amatőr futam értékelésekor a 40 év feletti 1-3. helyezettek külön tárgyjutalom díjazásban 

részesülnek. 

 Az amatőr és általános iskolás futamok nemenkénti, illetve a váltó 1-3. helyezettjei érem és 

4-6. helyezettjei tárgyjutalmat kapnak 

 Váltóban a legidősebb, a legfiatalabb váltó és a legjobb női váltó jutalomban részesül 

 

INFORMÁCIÓ: 

Scherer Tamás: 06-20-455-3374, scherer.tamas@sportelmeny.hu 

EGYÉB: 

 a verseny időtartama alatt az útvonal a forgalom elől le lesz zárva 

 a versenyen orvosi ügyelet és rendőri biztosítás lesz 

 a versenyzők saját felelősségükre indulnak a versenyen 

 a versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérővel, rajtszám nélkül, kutyával 

futni tilos! 

 kizárásra kerül az a futó, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja vagy nem látható módon 

viseli 

 

 


