
VERSENYKIÍRÁS 

 

 

A verseny időpontja:   2016. augusztus 7, vasárnap, 9:00 

A verseny rendezője: Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport 

Szolgáltató Kft. 

A verseny távjai: - 800 méteres családi futás 

- 6 km 

- 11 km 

- 21 km 

Rajt: A hosszú távok rajtja a Csónakázó-tó melletti 

útszakaszon lesz. 

A családi futás rajtja a tó körüli pálya és a tóhoz 

bevezető út találkozásánál lesz.  

Útvonal:  

6 ; 11* és 21* kilométeren (1, 2, és 4 kör): 

Előharaszt dűlő – Mátyás Király út – Jószerencsét út – 

Egressy út – Tardonai út – Bartók 

Béla út – Akácfa út – Herbolyai út 

– Előharaszt dűlő  

* 11 és 21 kilométeren a 

Csónakázó-tó felé csak a 

befutáskor kell letérni. 

 Családi futás 800 méteren:  

1 kör a Csónakázó-tó körül 

 

Versenyközpont: A rajt helyszínénél, a Csónakázó-tó melletti területen. 

Öltöző, WC, ruhatár: A Csónakázó-tó melletti területen kialakított 

versenyközpontban.  

Nevezés: Online felületen (www.odinsport.eu) augusztus 5-én 16 

óráig. 

A verseny napján a helyszínen. (A helyszíni nevezés a rajt 

előtt fél órával zárul.) 

 



Nevezési díj:  

 Családi 
futás 

6 km 11 km 21 km 

március 7. – június 7. 
500 Ft/fő 

2000 Ft 2500 Ft 4000 Ft 

március 7. – június 7. (diák) 1500 Ft 1500 Ft 2500 Ft 

június 8. – július 21. 
600 Ft/fő 

2500 Ft 3500 Ft 5000 Ft 

június 8. – július 21. (diák) 1500 Ft 1500 Ft 2500 Ft 

július 22. – augusztus 5. 
800 Ft/fő 

3000 Ft 4000 Ft 6000 Ft 

július 22. – augusztus 5. 
(diák) 

1500 Ft 1500 Ft 2500 Ft 

helyszíni nevezés 
800 Ft/fő 

3000 Ft 4000 Ft 6000 Ft 

helyszíni nevezés (diák) 1500 Ft 1500 Ft 2500 Ft 
 

Nevezési díj befizetése: Személyesen a Kazincbarcikai Sportközpontban Dudás 

Zsuzsanna sportszolgáltatási asszisztensnél vagy Róth 

Zoltán sportszervezőnél. 

 

Banki átutalással a 11734152-20034027-es OTP-s 

bankszámlaszámra. 

Átutalás esetén a közlemény rovatban a saját nevük 

mellett szíveskedjenek feltüntetni a távot is.  

Pl.: Kolorfutás nevezési díj Minta Péter 5 km 

A nevezési díj tartalma: 

o részvétel a versenyen  
o rajtszám  
o egyéni indulóknak egyedi emblémázott futópóló 
o befutóérem 
o biztosított útvonal 
o chipes nettó időmérés  
o frissítés (az útvonal mentén több ponton valamint a 

befutást követően) 
o gyúrópont (befutást követően vehető igénybe) 
o egészségügyi biztosítás 

Díjazás: Női és férfi kategória 1-3. helyezett 6, 11 és 21 

kilométeren.  

Családi futásnál 1-3. helyen végzők 

Különdíjban részesül a legidősebb és a legfiatalabb célba 

érő. 

Egyéb információk: A július 21-ig regisztrálók a nevezés mellé egy színes 

pólót – amelyet szeretnénk, ha a versenyen is viselnének 



- és egy egyedi emlékérmet is kapnak. (A július 21-e után 

benevezetteknek csak korlátozott számban tudunk pólót 

és befutóérmet biztosítani!) 

 Diáknak csak az tekinthető, aki érvényes nappali 

tagozatos diákigazolvánnyal vagy érvényes nappali 

tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 

A rajtszámot köteles minden induló elölről jól láthatóan, 

teljes terjedelmében viselni! 

 A versenyen mindenki csak saját felelősségére vehet 

részt! 

 Az időpont és az útvonal változtatásának jogát a 

szervezők fenntartják. 

Érdeklődni lehet: Róth Zoltán (sportszervező): 06-20/271-4121 

sportszervezes@barcikaart.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sportszervezes@barcikaart.hu


MELLÉKLET A VERSENYKIÍRÁSHOZ 

Családi futás útvonala:  

 

 

 

 

 

 

 



6, 11, 21 km útvonala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A VERSENYKÖZPONT ÉS A RAJTHELYSZÍNEK 

 

 


