
2. NEMZETKÖZI 

KÉT HÍD FUTÁS
2014. 09. 21. 

Ráróspuszta, Madách híd – Pösténypuszta, Katalin híd  

A vERSENy cÉljA: 
Az egészséges életmód, az atlétika népszerűsítése, versenyzé-
si lehetőség biztosítása, nemzetközi sportkapcsolatok ápolása.

A verseny fővédnöke: Stayer lászló polgármester
Rendező: Szécsény város Önkormányzata

EgyÉb:
-  A váltóban kortól függetlenül csak abszolút eredményhirdetés van.

-  Férfi, női kategóriában 1–3. hely.

-  Öltözés, wc, büfé biztosított a célnál. 
 

1300 - gyERMEK-KATEgóRIA (vÁRKERTI Tó KÖRül):

versenytávok: tó körül 1 kör (400 m) óvodás 7 éves korig 

 tó körül 2 kör (800 m) iskolás 8-14 éves korig

Díjazás abszolút 1-3. helyezett fiú – lány

gyerekeknek a nevezés ingyenes!

TÁMogATóINK:

EAcEA

Szécsény város Önkormányzata

Szécsényi Polgárőrség

SZAFT

Dornyay SE

Sümegi gábor

Szeretettel várunk minden sportkedvelőt a
2. nemzetközi félmaratoni futóversenyünkre!

Fussunk együtt az Ipoly völgye legszebb részén!



váltóhely: A rajthoz és a váltóhelyhez autóbusz szállítja a versenyzőket. 

váltás a ludányhalászi Szociális otthon előtt 10 km-nél. A váltó első tagja 
egyéniben végigfuthatja a távot, de nevezni mindkét számba kell!

PÁlyA: 
Aszfaltozott, nagyobb szintkülönbség nélküli, nem lezárt országúton. 

Futás a KRESZ szabályainak betartásával. (Kerékpáros kíséret megengedett.)

KATEgóRIÁK:

 Férfi: Női:
 15 – 30 évig 15 – 35 évig

 31 – 40 évig 36 – 49 évig

 41 – 50 évig 50 évtől

 51 – 59 évig 

 60 évtől 

Eredményhirdetés: 1430

FRISSÍTő ÁlloMÁSoK:

Nógrádszakál központ  4 km
ludányhalászi, Szociális otthon 10 km
Pösténypuszta, Kúria 17 km
Szécsény, cél 21,1 km

Minden versenyző a saját felelősségére indul!

versenytávok:  Félmaraton egyéni: 21,1 km
 Félmaraton párban: 10 km + 11,1 km

Szintidő: 3 óra (csak 14 éven felüliek részére). Szintidőn belüli teljesítés-
nél egyedi ajándék érem.

vERSENyKÖZPoNT: 
Szécsény, művelődési központ (Ady Endre út 12.)

Nevezés a helyszínen: 900 -1030 -ig  
 egyéni: 1.000 Ft
 csapat: 1.500 Ft

SPURI kártyával 20 % kedvezmény!

RAjT: 
1100 óra Ráróspuszta, a Madách híd közepéről.

Előnevezés 2014. 09. 20-ig a smeli@telekabel.hu e-mail címen.

A nevezési díj tartalmazza a frissítők, a díjazás, az egytálétel és az 
orvosi ügyelet árát. (Ebéd 15 órától.)

ÚTvoNAl:
Rajt: SK Ráróspuszta, Madách híd 0 km
 Nógrádszakál, központ 4 km
 ludányhalászi, Szociális otthon 10 km
 Pösténypuszta, Katalin híd 14,7 km
 SK Pető, körforgalom 15,9 km
 Pösténypuszta, Kúria 17 km
cél: Szécsény, művelődési központ 21,1 km

Időmérés: SI rendszerrel


