
eXtremeMan 2/3 Maraton Deseda és eXtremeMan 1/3 
Maraton Deseda 

  

Fusd körbe a Desedát! 

  

Versenykiírás 

  

A verseny célja: 

A Deseda-tó és környezetének bemutatása és a sportolásra való alkalmasságának 
népszerősítése. 

A 2/3 maratoni távon versenyzési lehetıség biztosítása az ATOM150+ versenysorozat résztvevıi 
és más érdeklıdık számára. 

Az 1/3 maratoni táv résztvevıi számára a „körbefutottam a Desedát” kihívás teljesítésének 
lehetısége. 

  

Rajt, cél és versenyközpont: Kaposvár-Toponár, Deseda strand (46.396562, 17.822165) 

A parkoló a Kemping utcáról közelíthetı meg. A régi kempingben kialakított parkolóban szorosan 
egymás mellé, szép rendben parkoljatok, figyeljétek irányítóink utasításait. A parkolóból 
közvetlenül elérhetı a kempingben lévı versenyközpont. 

Rajtszám, chip és rajtcsomag átvétel. 
2016. június 25. szombat 15 órától 20 óráig és 
2016. június 26. vasárnap 6:30 órától 8:30 óráig a Versenyközpontban. 

Idıpont: 2016. június 26. vasárnap, rajt: 9:10 óra 

  

A verseny rendezıje: Péter Attila, a Kaposvári Szabadidı Egyesület, a Nagyatádi Triatlon és 
Szabadidısport Egyesület és az Attidas Kft. közremőködésével. 

  

Távok: eXtremeMan 2/3 maraton, 28 km két kör a Deseda-tó körül 

eXtremeMan 1/3 maraton, 14 km egy kör a Deseda-tó körül 

  

Útvonal: Végig kerékpárúton, sík és hullámos szakaszokon, két nagyobb, de nem hosszú 
emelkedıvel. A burkolat 80 %-a aszfalt, a többi apró köves, nagyon jól futható, forgalom-mentes 
úttest. 

  

Szintidı: 28 km-en 4 óra, rész szintidı: 14 km-nél 1 óra 50 perc. 14 km-en nincs. 

  

Kategóriák: 



2/3 Maraton: 

Egyéni: Nık, férfiak életkor szerint 

Felnıtt1 29 évesek és fiatalabbak (1985 után) 

Felnıtt2 30-39 évesek (1986-1977) 

Szenior1 40-49 évesek (1976-1967) 

Szenior2 50-59 évesek (1966-1957) 

Veterán1 60-69 évesek (1956-1947) 

Veterán2 70 évesek és idısebbek (1946 elıtt) 

1/3 Maraton: 

Egyéni: abszolút nıi és férfi 

Páros: nıi, vegyes és férfi. 

Távok a párosoknak: A 28 km-en 1-1 kör (14-14 km), váltás a versenyközpontban. A 14 km-en 
8+6 km, váltás a Deseda-tó északi végénél, a váltóhelyre való kijutást mindenkinek egyénileg kell 
megoldania (kerékpárral és autóval is lehetséges). 

  

Elınevezés: 2016. június 10-ig a www.extrememan113.hu oldalon. 

  

Elınevezési díjak: 

2016. január 31-ig 2/3 maraton egyéni 3900 Ft, páros 6900 Ft. 1/3 maraton egyéni 2900 Ft, páros 
4900 Ft. 

2016. február 29-ig 2/3 maraton egyéni 4900 Ft, páros 8900 Ft. 1/3 maraton egyéni 3900 Ft, 
páros 6900 Ft. 

2016. április 30-ig 2/3 maraton egyéni 5900 Ft, páros 10900 Ft. 1/3 maraton egyéni 4900 Ft, 
páros 8900 Ft. 

2016. június 10-ig 2/3 maraton egyéni 6900 Ft, páros 12900 Ft. 1/3 maraton egyéni 5900 Ft, 
páros 10900 Ft. 

Az elınevezési díjat banki átutalással (akár interneten keresztül) vagy készpénz befizetéssel kell 
kiegyenlíteni a megadott idısávnak megfelelı összeggel (bármelyik OTP bankfiókban) az alábbi 
számlaszámra: Kaposvári Szabadidı Egyesület, OTP Bank 11743002-20195270. 

A közleményben a következıket kell megadni: Egyéni versenyzı esetén: név, születési év, 
település. Páros esetén: csapatkapitány, kategória (ffi/nı/vegyes), település. Az elınevezés 
lezárása után, június 17-ig lehet még regisztrálni a versenyre, egyéni 10000 Ft, váltó 20000 Ft. 
Ez után új nevezést csak a megüresedı helyekre fogadunk el. Számlát csak a befizetı részére 
tudunk kiállítani! Ha kell elıre is tudunk küldeni a klubnak vagy a támogatónak. A benevezett 
versenyzıkrıl listát közlünk a honlapon. 

  

Idımérés: Az EVOCHIP rendszerével. A chipet a használati utasítás szerint a versenyen végig 
viselni kell. Akinek van sárga chipje az használja. Akinek nincs, annak egy darab ezer Forintos 
bankjegyet kell kaucióba adnia, amit a chip visszaadásakor visszafizetünk. 

  



Frissítés: Körönként öt frissítı állomással, a High5 professzionális rendszerével, szükséges 
termékeivel és víz, banán, szılıcukor biztosításával 

  

Díjazás: Minden indulónak emblémázott technikai póló. 

Minden célbaérkezı egyéni versenyzı számára a 2/3 Maratonon egyedi érem, az 1/3 Maratonon 
emblémázott bögre, a párosok tagjainak oklevél. 

Egyéni: 1-3. helyezett nı és férfi, kategóriák szerint ajándékcsomagok a támogatók jóvoltából. 

Páros: 1-3 helyezett kategóriák szerint ajándékcsomagok a támogatók jóvoltából. 

  

 


