
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

 
A rendezvény megnevezése: 

X. Hírös Félmaraton  
 
A rendezvény célja: 

Az egészséges életmód népszerősítése, a szabadidı hasznos eltöltéséhez lehetıség biztosítá-
sa. 
A futás örömeinek megismertetése korra, nemre tekintet nélkül. 
Amatır sportolók részére rendszeres versenylehetıség biztosítása. 

 
A verseny idıpontja: 

2016. szeptember 25. /VASÁRNAP/ 
 
A verseny helye: 

Kecskemét, Szabadidıközpont 
Belépés Kecskemét Csabay Géza krt felıl 
 

A verseny központ: 
 Tó Hotel melletti terület (Domb Beach) 
  
A verseny rendezıje: 

IUSTITIA Sport és Kulturális Egyesület  
Információ: www.iusegy.com; 
Érdeklıdni: ius.nevezes@gmail.com; 
Telefon: +36/30-960-2112; 
Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidı Sport Club 
Információ: www.kodesce.com; 
Telefon: +36/30-400-5942;  

 
Rajtidıpontok - versenytávok: 

10:45 - 300 m,  10:50 - 1000 m,  11:00 - 7 km, 14 km és 21 km,  
 
Nevezési díjak/Nevezési határidık: 
 
Nevezési díjak 7 km   
2016. augusztus 19-ig:  1.200.- Ft 
2016. szeptember 20-ig:  2.000.- Ft 
2016. szeptember 25-én a helyszínen:  2.500.- Ft 
Nevezési díjak 14 km  
2016. augusztus 19-ig: 2.200.-Ft 
2016. szeptember 20-ig: 3.000.- Ft 
2016. szeptember 25-én a helyszínen: 3.800.- Ft 
Nevezési díjak 21 km  
2016. augusztus 19-ig: 3.000.-Ft 
2016. szeptember 20-ig: 3.500.- Ft 
2016. szeptember 25-én a helyszínen: 4.500.- Ft 
Nevezési díjak 300 m; 1000 m-es gyermek futamok  Díjmentes! 



 

Amennyiben a jubileumi verseny technikai pólójára is igényt tartasz, úgy szeptember 10-ig 
 - a nevezésed során jelezd az igényed; 
 - járulj hozzá 800,-Ft-tal. 

A fenti nevezési díjak a megadott határidıig történı befizetése esetén érvvényesek. Ha elıre 
beneveztél, de csak a helyszínen fizetsz, akkor a helyszíni nevezési díjat kell kifizetned. 

 

Elınevezés = Regisztráció + Díj befizetés 
Regisztráció: 
interneten 2016. július 15. - szeptember 20-án éjfélig az alábbi linken:http://www.nevezes.hu/hiros 
 
Díjfizetés: 
Bankszámlára: 

átutalva, illetve befizetve: 
IUSTITIA Sport és Kulturális Egyesület   
UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt 
10918001-00000072-69500005  
- az átutalás „Közlemény”- rovatában fel kell tüntetni:  

   a versenyzı nevét és a verseny távját!  
Személyesen: 
2016. július 15 – szeptember 20-ig 

- a Belvárosi Fittness Clubban (Kecskemét, Horváth D. krt. 6.) 
- munkanapokon 7-20 óra között. 

 
Az elınevezés a nevezési díj átutalásával, befizetésével válik teljessé.  
A nevezési díj átutalása, befizetése viszont nem helyettesíti a regisztrációt.  
 
Nevezés a helyszínen:  

Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidı Központ területén lévı versenyközpontban 
2016. szeptember 25-én vasárnap 09:00- 10:40-ig.  
10:40 órakor a nevezés lezárul, utána nem áll módunkba új nevezést elfogadni.  

 
A chipes adatfeldolgozás zavartalansága érdekében kérjük az idıkorlát pontos betartását.  

 
Kérjük, hogy a gyorsabb lebonyolítás érdekében a számlaigényt a számlázáshoz szükséges adatok-
kal (vevı neve, címe, adószáma, hány fı, milyen táv) az ius.nevezes@gmail.com címre jelezzék. 
 
21 km táv: 
 Szintidı: 2 óra 45 perc 
  / aki a 2. körét 1óra 45 perc alatt nem fejezi be, az nem indulhat ki a 3. körre / 

 Korhatár: 12 év (nem indulhatnak, akik 2005-ben vagy késıbb születtek.) 

 
Rajtszám átvétel:  
 
Minden elınevezett illetve helyszíni nevezı a verseny napján a versenyközpontban tudja átvenni 
rajtszámát. 
A rajtszámok korábbi átvételére 24-én (szombat) 15-17 óra között van lehetıség! 

 

A 7 km; 14 km és a 21 km táv nevezési díja tartalmazza:  

- „Pálya-befutás”-on való részvételt (2016.09.24-én) és elı tészta-party; 



 

- Elınevezettek (szeptember 10-ig!) részére névre szóló rajtszám,  
- Elınevezettek (szeptember 10-ig!) részére befutó érem (s külön kérés esetén: futó póló)! 
- részvételt a versenyen; 
- frissítést: 3,5 km-nként: víz, banán, alma, citrom, szılıcukor, mazsola, mogyoró; 
- orvosi szolgálatot,  
- tészta partyn való részvételt, 
- a célban: befutócsomag (ásványvíz, csoki, müzli szelet, gyümölcs) 
- a versenyhez kapcsolódó egyéb programokat; 
- chipes nettó idımérést; 
- on-line eredménylistát; 
- on-line oklevelet; 
- chip kontrolt; 

 
Egyéni chipes idımérésre nincs lehetıség! 
 
Korcsoportok 7 km; 14 km; 21 km 

12 - 19 év (1997 - 2004), 
20 - 29 év (1987 – 1996), 
30 - 39 év (1977 – 1986), 
40 - 49 év (1967 – 1976), 
50 - 59 év (1957 – 1966), 
60 év felettiek (1956-ban illetve korábban született versenyzık) 

 
Gyermek futam 300m; 1000 m  

300 m  0 - 6 év  (2016 – 2010) 
 
1000 m  7 - 8 év  (2009 – 2008) 
  9 - 10 év (2007 – 2006) 

11-12 év (2005 – 2004) 
 
Figyelem: Egy versenyzı, csak egy távon, egy korcsoportban indulhat! 
 
Fenti kategóriák eredményhirdetésére a verseny befejezését követıen kerül sor 
 
Díjazás: 
Gyermek futam:  

Korcsoportonként és nemenként 1-3 helyezett: érem 
7km, 14km, 21km 

Korcsoportonként és nemenként 1. helyezett: Kupa 
Korcsoportonként és nemenként 2-3. helyezettek: érem.  

Korcsoportonkénti díjazás abban az esetben történik, ha az adott korcsoportban legalább 6 induló 
volt. 
 
Figyelem! 
A hiányos korcsoport tagjainak eredményét a megelızı korcsoporttal vonjuk össze. 
 
Egyéb: 

A verseny útvonala a vízparttól legalább 2 méter távolságban halad.  
A verseny idıtartama alatt a tavakat jobban megközelíteni TILOS! 
A rajtszámot elıl, jól látható módon kell viselni.  
A versenyzık között a rajtszám csere tilos!  



 

A szabályszegık eredményét nem értékeljük! 
A szervezıkkel szemben minden jogcímen kizárt a kártérítési igényérvényesítése! 
Az értéktárgyakért a rendezı felelısséget nem vállal! 
Útvonal: szabadidı központ területén, térképen rajzolva. 
Talaj: füves, földes; kevés beton. 
Szintkülönbség: nincs. 
A versenyzık és az érdeklıdık kötelesek a szabadidı központ használatára vonatkozó sza-
bályokat betartani. 
A szabályszegıket a rendezıség jogosult figyelmeztetni és a terület elhagyására felszólítani. 

 
K E L L E M E S  F E L K É S Z Ü L É S T ! 

 
 

VERSENYSZABÁLYZAT 
 
A versenyzık részvétele 

Versenyzı: aki a versenykiírást és a szabályzatot –nevezéssel- magára nézve kötelezıen el-
fogadja. 
A versenyzık a rendezvényen saját felelısségükre vesznek részt. 
A nevezési díj befizetésével és a rajtvonalon való áthaladással (ráutaló magatartás) minden 
versenyzı elismeri, hogy a versenyre felkészült, a részvételre alkalmas állapotban van és 
nincs tudomása olyan betegségrıl, mely a versenyen való részvételét akadályozná. További 
kártérítési igénnyel nem élnek sérülés esetén.  
A versenyzık beleegyeznek, hogy a rendezvényen készült fotók, videofelvételek, külön jó-
váhagyásuk nélkül felhasználásra kerülhetnek, honlapon való megjelenésükért díjazás sem-
milyen címen nem illeti meg ıket. 
A versenyzık hozzájárulnak a nevezési lapon szolgáltatott adataik nyilvántartásba vételéhez, 
azoknak a sportrendezvénnyel kapcsolatos további felhasználásához. 
Nevezés szempontjából új futónak az számít; aki még nem indult korábban a versenyeinken. 
A rajtszám felvétele a befizetés igazolása után lehetséges! 
A nevezés akkor kerül elfogadásra, ha a nevezéssel együtt a nevezési díj is megfizetésre ke-
rül! 
A rosszul vagy hiányosan kitöltött nevezési lapok után reklamációt nem tudunk elfogadni. 
A benevezett, de el nem indult versenyzık nevezési díját a szervezık nem térítik vissza! 
 

Útvonal - közlekedés 
A verseny teljes egészben a szabadidı központ területen halad. A környezetre kérjük, foko-
zottan ügyeljenek. A verseny ideje alatt kérjük ne térjenek le a kijelölt útvonalról. A terület 
nyitott, s bár az útvonal biztosított, de tekintettel kell lenni a hely egyéb használóira is. 

 
Óvás 

A verseny menetével kapcsolatban, illetve egyéb felmerült vitás esetekben óvás lehetséges.  
Az óvást legkésıbb a verseny hivatalos lezárása után fél órával, írásban kell bejelenteni a 
szervezıbizottsághoz (versenyigazgatóhoz), 1000 Ft óvási díjjal együtt. A felmerült észrevé-
teleket a szervezıbizottság kivizsgálja és az érintettnek érdemben, írásban válaszol.  
Röviden: ha valami észrevétele, gondja támad, nyugodtan szóljon és mi a képességeinknek, 
lehetıségeinknek megfelelıen orvosoljuk azokat! Versenyszabályok megszegése azonnali 
kizárás a további versenybıl!  

 
Rendezıség 


