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Helyszínen nincs nevezési lehetőség! 

  

XIII. Greiner Szigetköz Minimaraton 

  

Időpont 
2016.05.22. Vasárnap 

Rendező 
Mosonmagyaróvári Strucc Futóklub Sportegyesület 

Versenycél 
Az elmúlt években megrendezett Szigetköz Minimaraton futóversenyek hagyományának 
folytatása a szabadidősport népszerűsítése céljából. 

Versenyközpont 
Mosonmagyaróvár, Flesch Károly Kulturális Központ parkolója (Erkel Ferenc u. 14.) 

Verseny Fővédnöke 

Dr. Árvay István, Mosonmagyaróvár város polgármestere 

Rajtidőpontok 

09:20 Ovis futás 300m 

10:00 Minimaraton 16km 

10:02 Dunamenti kör 4km 

Öltöző 
Átöltözés, mosdó, WC a Flesch Károly Kulturális Központban 

Csomagok tárolását, őrzését nem tudjuk biztosítani 

Rajtszám 

A rajtszámot mindenkinek elől, mellmagasságban kell viselni. Triatlonos rajtszámgumi 
használata engedélyezett. A rajtszámokat a nevezések beérkezése sorrendjében osztjuk, 
melyre a versenyzők nevét is rányomtatjuk. 

Időmérés 
4 és 16 km-es távon chipes egyéni időmérés, a rajtnál is lesz chipszőnyeg. 
A chip a rajtszám hátoldalára lesz nyomtatva, a szivacsot levenni, a rajtszámot összehajtani 
nem szabad! Saját chip használatára nincs lehetőség. 

Nevezési díjak 

Minimaraton 16 km 

március 1 - április 17.      2500 Ft 
április 18 - május 14.       3500 Ft 
Ezt követően és a helyszínen nincs nevezési lehetőség. 

Dunamenti kör 4km 



március 1 - április 17.     1500 Ft 
április 18 – május 14.      2500 Ft 
Ezt követően és a helyszínen nincs nevezési lehetőség. 

Ovis futás 300m 

Ingyenes, nevezési lapot nem kell kitölteni, rajtszám nincs, időt nem mérünk 



Egyéni nevezés 

Online  
Március 1 - május14. között, a www.struccfutoklub.hu weboldalon, a Szigetköz Minimaraton / 

Egyéni nevezés menüpont alatt a nevezési oldal kitöltésével, egyidejűleg a nevezési díj online 
bankkártyával vagy telefonos MasterPass alkalmazással történő megfizetésével. Több nevező 
esetén kérjük a nevezési folyamatot versenyzőnként megismételni. A sikeres nevezésről a 
megadott e-mailre visszaigazolást küldünk. 
Személyesen 

Március 21 - május 14. között, Chicco Baba Bolt 
Nevezési lap kitöltésével és a nevezési díj készpénzben történő egyidejű megfizetésével. 
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 14. 
Nyitva tartás: hétfő-péntekig: 9-17, szombat: 9-13,  vasárnap: zárva. 

Csoportos nevezés 

Legalább 10 fő együttes nevezése esetén, a www.struccfutoklub.hu weboldalon, a Szigetköz 
Minimaraton / Csoportos nevezés menüpont alatti nevezési lap kitöltésével és a nevezési díj 
banki átutalásával. Kisebb létszámnál kérjük az egyéni nevezési módot választani! 
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 
Bankszámla szám:59500155-11117100 

Számlatulajdonos: Strucc Futóklub 

IBAN: HU25 5950 0155 1111 7100 0000 0000 

SWIFT: TAKBHUHB 

A csoportos nevezés kitöltött adatlapját kérjük a struccfutoklub@gmail.com e-mail címre 
elküldeni. Csak azokat a nevezéseket fogadjuk el, akiknek a nevezési díja határidőre 
megérkezik bankszámlánkra. A Chicco Bababoltban nincs lehetőség csoportos nevezésre! 

Legalább 10 fő együttes nevezésekor, a nevezési díj egy összegben történő megfizetésével 20% 

díjkedvezményt adunk, vagyis ennyivel csökkenthető az utalás összege. A kedvezmény 

versenytávtól függetlenül igénybe vehető. 

Számlaigény 

Kérjük számlaigényét nevezéskor jelezni a számlázási adatok és a postázási cím megadásával. 
Online ill. csoportos nevezés esetén e-mailben (struccfutoklub@gmail.com), személyes 
nevezés esetén a készpénzes fizetés előtt. 

Rajtlista 

A www.struccfutoklub.hu weboldalon, a Szigetköz Minimaraton / Rajtlista 16km és 
a Szigetköz Minimaraton / Rajtlista 4km menüpont alatt heti rendszerességgel frissítjük 
mindkét versenyszám rajtlistáját. 

Nevezés visszamondása 

Amennyiben a verseny időpontját megelőzően legkésőbb 10 nappal erről értesítést küld 
a struccfutoklub@gmail.come-mail címre, úgy lehetőséget biztosítunk más versenyzőre 
átnevezni, vagy a nevezést átvinni a következő évben megrendezésre kerülő versenyünkre. 
Nevezési díjat nem térítünk vissza! 

Rajtcsomag átvétel a versenyközpontban 

2015.05.21. szombat      15:00 - 17:00 

2015.05.22. vasárnap      07:30 - 09:45 



Megkérjük a mosonmagyaróvári versenyzőket, hogy lehetőség szerint szombaton vegyék át a 
rajtcsomagjukat. 



Útvonal 

Minimaraton 16km - térkép 

Mosonmagyaróvár (Károly utca, Mosonyi M. utca, Aranyossziget utca, Partos utca, Rév utca) 
Máriakálnok (Petőfi Sándor utca) 
Halászi (Győri út, Kossuth Lajos utca) 
Mosonmagyaróvár (Halászi út, Kálnoki út, Kiserdő utca, Károly utca) 

Dunamenti kör 4km -térkép 

Mosonmagyaróvár (Károly utca, Mosonyi M. utca, Aranyossziget utca, Partos utca, Rév utca, 
Duna part, Petőfi Sándor utca, Fazekas Mihály utca, Tallós Prohászka utca, Károly utca) 

Ovis futás 300m 

Mosonmagyaróvár (Erkel F. utca, Károly utca) 

Frissítés 

Minimaraton: Verseny útvonalán három helyen (5, 10, 13 kilométer) és a versenyközpontban 
(alma, banán, szőlőcukor, víz) 
Dunamenti kör: Versenyközpontban (alma, banán, szőlőcukor, víz) 

Eredményhirdetés 
4 és a 16 km versenytávon kb.12:00 órakor 

Díjazás, juttatások 

Minimaraton (16km) 
Korcsoportok 1-3. helyezettjei serlegdíjazásban részesülnek 

Juttatások minden célba érkező részére: 
A verseny emblémájával ellátott technikai (Active Dry) póló 

Egyedi befutóérem 

Névre szóló egyedi rajtszám 

Abszolút 1-3. férfi és női versenyzők pénzdíjazása 

I.     helyezés 30.000,- Ft 
II.   helyezés 20.000,- Ft 
III.  helyezés 10.000,- Ft 

Dunamenti kör (4km) 
Korcsoportok 1-3. helyezettjei serlegdíjazásban részesülnek 

Juttatások minden célba érkező részére: 
A verseny emblémájával ellátott póló 

Egyedi befutóérem 

Névre szóló egyedi rajtszám 

Abszolút 1-3. férfi és női versenyzők részére tárgyjutalom 

Ovis futás (300m) 
Juttatások minden célba érkező részére: 
Befutóérem 

Ajándékcsomag 

Különdíj 
Legjobb mosonmagyaróvári férfi és nő 4 és 16 km távon 

Legfiatalabb és legidősebb teljesítő 4 vagy 16 km távon 

Tombola 



Az eredményhirdetés végén több értékes tombolatárgy kerül kisorsolásra 

A tombolán a 4 és 16km versenyzői vesznek részt a rajtszámukkal 
Csak a rajtszám bemutatásával vehetők át a kisorsolt tombolatárgyak 



Korcsoportok 

          16km                                          4km 

          1995 = <                                      2004 =< 

          1981 – 1994                                1996 – 2003 

          1966 – 1980                                1981 – 1995 

             < = 1965                                       <= 1980 

Egyéb szolgáltatások 

Rendőri biztosítás a verseny egész útvonalán 

Mentőszolgálat 
A városi Sport és Egészségnap keretében megrendezésre kerülő szórakoztató programok 

A verseny támogatói 
Mosonmagyaróvár város Önkormányzata 

Greiner Bio-One Hungary Kft. 
Teka Magyarország Zrt. 
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 
For-Top Kft. 
Pannon-Work Zrt. 
Winkler Tüzép Kft. 
UFM Egyesült Habanyaggyártó Bt. 
BauExpert Mérnöki Kft. 
Maraton Dental Fogászat 
SM Építész Kft. 
West-Building Kft. 
Szuperinfó Média Kft. 
Chicco Bababolt 
Információ 

Kelemen Attila    20/446-1469 

Takács László      30/351-5948 

www.struccfutoklub.hu 

e-mail: struccfutoklub@gmail.com  
versenykiírás letölthető pdf formátumban 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 
Görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül és élő állattal futni TILOS! 
A verseny útvonalán a KRESZ szabályainak betartása kötelező! 
Szervezők fenntartják maguknak a jogot a versenykiírás módosítására. 
A rendezvényről fényképek készülnek. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a képeket a 
szervezők szabadon felhasználhatják. 
 


